Blivande installatör inom säkerhet
Säkerhetsbolaget Svenska AB grundades år 2004 och levererar installationer, driftsättningar samt
dokumentation inom områdena inbrottslarm, brandlarm, CCTV och passagesystem.
Vi har även en elinstallationsfirma som systerbolag som vi har ett tätt samarbete med. Företagen
sysselsätter idag ca 15 personer på heltid och vårt kontor ligger i Täby, norr om Stockholm. Vår
målsättning är att alltid kunna erbjuda en helhetslösning till våra kunder samt leverera en
högklassig service och produkt. Som samarbetspartner strävar vi även efter att vara en aktör med
stort kundfokus och därmed vara lösningsorienterade och engagerade i alla våra projekt och
åtaganden. Som ett resultat av detta så har vi lyckats bygga långsiktiga relationer och samarbeten
med våra kunder vilket vi är väldigt stolta över.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar med installation av stark och/eller svagström eller som gått ut
Elprogrammet på Gymnasiet och vill jobba med svagström.
Det är meriterande men ej ett krav om du har erfarenhet av installation av
brandlarm/inbrottslarm eller data/tele/nätverksinstallationer. För oss är det viktigaste att du är
rätt person och villig att lära dig. För rätt person med rätt inställning så finns det stora
utvecklingsmöjligheter.
Arbetsuppgifterna består av att utföra installationer av svagströmssystem t ex brandlarm,
inbrottslarm, passagesystem och datanät. Du kommer arbeta i en grupp på mellan 2-6
installatörer på olika projekt runt om i Stockholm. Rapportering sker löpande till ledande
installatör på projekt samt även regelbundna avstämningar med närmsta chef.
Du är med och ansvarar för produktionen av projekt från start till mål vilket ställer krav på
noggrannhet och servicekänsla. Du är företagets ansikte utåt så vi lägger stor vikt vid social
kompetens och förmåga att ta ansvar. Som person är du stresstålig och noggrann. Du är
utåtriktad och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Kompetens

El/teleteknisk utbildning på gymnasienivå eller väl dokumenterad erfarenhet av svagström,
datanät, fiberinstallation eller liknande.
Körkort för personbil är ett krav. Vi tillhandahåller bil i tjänsten.
Ett prickfritt belastningsregister. Då vi ofta arbetar på säkerhetsklassade objekt och anläggningar
så krävs det att du är ostraffad sedan tidigare och utdrag ur belastningsregistret kommer att göras
årligen.

Ansökan
För mer information om tjänsten kontakta oss nedan.
Vi arbetar med löpande urval, varmt välkommen min din ansökan!
Andreas Wiberg
Andreas.Wiberg@sakerhetsbolaget.se
0735113488
Olle Kilberg
Olle.Kilberg@sakerhetsbolaget.se
0701917777

