Om oss
SKYDD Säkerhetsteknik AB är ett installationsföretag inom säkerhetsteknik, verksamt sedan 2001.
Vi är under stark expansion och behöver fler duktiga medarbetare.
Målgruppen är främst företagskunder, kontor, butiker och institutioner. Uppdrag som
underentreprenör i större arbeten förekommer också.
Vi är leverantörsoberoende för att kunna ge varje kund rätt lösning efter dess förutsättningar.
SKYDD Säkerhetsteknik ingår i Nava Group AB där vi även driver AVIC AB (smarta hem) och den
nytänkande elinstallatören NewEL AB.
Vi söker
Vi söker dig som vill arbeta som installationstekniker med kundanpassade säkerhetslösningar.
Du kommer att arbeta med projektering (med assistans av projektledaren), installation, driftsättning,
felsökning och serviceuppdrag. Dokumentation av våra installationer är också en viktig bit.
Vi kan även erbjuda praktikplatser.
Kompetens
Vi söker dig som har installationskunskap, som säkerhetstekniker eller kanske med elteknisk
bakgrund. Ordning och reda, engagemang och trevligt uppförande värderar vi högt. Tidigare
erfarenhet av säkerhetsbranschen är meriterande, t.ex. arbete med larm-, kamera-, passersystem.
Då merparten av systemen idag är nätverkskopplade är det bra om du har en god datorvana och
gärna nätverkskunskaper kring kablage, router och WLAN.
Då SKYDD Säkerhetsteknik arbetar för att utveckla våra kunder är det bra om du är nyfiken på ny
teknik som ger nya funktionella lösningar.
Körkort är ett krav.
Egenskaper
I tjänsten som säkerhetstekniker krävs det att du är ordningsam, noggrann och planerande. Vi
värdesätter en god social förmåga, som uppskattas av både kunder och medarbetare. Att ta egna
initiativ och enkelt kunna kommunicera med din omgivning gör att arbetet flyter lätt.
Vi erbjuder dig
-

En fritt och aktivt, tekniskt, arbete i ett expansivt företag.
Intressanta och varierande uppdrag
Gränsöverskridande installationsarbeten i samarbete med våra systerföretag.
En härligt team som har problemlösning som fokus

Lön: efter överenskommelse
Anställningsvillkor: Heltid
Kontakta: Tomas Hagman 0708-475530
Välkommen med din arbetsansökan till jobb@skydd.se
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