Er du vores nye elektrikerlærling?

Vores forventninger til dig
omfatter bl.a.:
Du er i gang med Grundforløb 2 eller

Vi søger skrappe piger og drenge til branchens bedste specialuddannelse som elektriker - nemlig sikringstekniker!
I øjeblikket har vi optag i vores afdeling i Aarhus, men vi hører
også gerne fra unge i andre byer.
Som elektrikerlærling hos ACTAS får du en alsidig, men samtidig
højt specialiseret uddannelse, som giver adgang til attraktive job
i sikringsbranchen. Du arbejder bl.a. med elektroniske alarmsystemer (AIA), adgangskontrol (ADK), TV-overvågning (TVO) og
automatisk brandalarmering (ABA).
Vi installerer og servicerer avanceret soft- og hardware hos
landets mest krævende kunder - så der er plads til ambitioner!
I din læretid hos os, vil du være tilknyttet fagligt erfarne og
professionelle sikringsteknikere. De svende, som har ansvar for
din praktiske uddannelse, er samtidig gode kollegaer der er
parate med råd og vejledning, når det gælder.
Vi er klar til at gøre dig til verdensmester, men det er vigtigt, at
du selv kan tage ansvar og altid er åben for læring. Faget er i
konstant udvikling, og ACTAS er i front, fordi vi hele tiden følger
med. Derfor skal du være nysgerrig på viden og forandring!
ACTAS A/S er en spændende, landsdækkende virksomhed.
Organisationen er effektiv og rationel med kort kommandovej,
og så vi lægger vægt på et uhøjtideligt og trygt arbejdsmiljø,
hvor der er mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Hvis du har spørgsmål, eller vil du vide mere,
ringer du blot til HR ansvarlig Lea Drejer Raunslund
på telefon 4080 8385.
Ellers er det vel bare at få sendt ansøgning
og CV til: job@actas.dk
(husk at skrive hvilken afdeling du ansøger til)

EUX Grundforløb 2 / Elektrikerudd.

Du er ansvarsbevidst og mødestabil
Du er initiativrig og nysgerrig
Du er kvalitesbevidst
Du er imødekommende og
servicebevidst i kontakt med kunder
Du har humor og godt humør
Du er en god kollega

ACTAS A/S tilbyder professionel
sikring af værdier. Vi råder over landets
stærkeste kompetencer og vi anvender
markedets mest moderne og effektive
teknologier.
ACTAS A/S leverer sikring til virksomheder
og offentlige institutioner med kvalitet og
driftssikkerhed som nøgleord.
Vi har eget udviklings- og projekteringscenter og vi er landsdækkende med salgsog serviceafdelinger i Aalborg, Aarhus,
Skive, Fredericia, Hårlev og København.
ACTAS A/S er en del af den store
nordiske sikkerhedskoncern Prosero
Security Group.

Vi glæder os til at høre fra dig!

V I S I K R E R VÆ R D I E R

actas.dk

