Bliv sikringstekniker i ACTAS,
Glostrup afdeling

Vores forventninger til dig
omfatter bl.a.:
Du er sikringstekniker med erfaring

Er du parat til en spændende hverdag i en landsdækkende
virksomhed med høj puls og masser af spændende projekter?
Hos ACTAS skal du være klar til både at arbejde selvstændigt og
i teams, hvor du møder motiverede og veluddannede kollegaer.
Vores kunder er primært større private virksomheder og offentlige institutioner, hvor vi udfører installation og service. Vi regner
ikke med, at du er nuværende verdensmester i alt AIA, ADK eller
TVO - men vi satser på i fællesskab at gøre dig til det!
Men det er vigtigt, at du har erfaring, og ikke er bange for at
tilgå og løse opgaver, som du måske ikke lige har set før.
Jobbet er ikke rutinepræget, og du vil møde en varieret og
spændende arbejdsdag. Opgaverne spænder fra service med
kundekontakt til projekt- og installationsløsninger med masser
af faglige udfordringer. Vi bringer dine kompetencer i spil og kombinerer dem med skrappe kollegaer, som altid er klar
med en sikker hånd og et godt råd!
Her i virksomheden er der højt til himlen og rigtig god plads til
personlig og faglig udvikling. Derfor regner vi med, at du har
humor og sætter pris på gode kolegaer i et uhøjtideligt og trygt
arbejdsmiljø. Sådan er det nemlig i ACTAS!
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, pensionsordning, sundhedsforsikring, servicevogn, mobiltelefon, en rigtig fin personaleforening - og så har vi chefer, som er til at holde ud!

Hvis du har spørgsmål, eller vil du vide mere,
ringer du blot til vores afdelingsleder i Glostrup:
Nicklas Holm, telefon 2097 3401

Du kan arbejde selvstændigt og
samarbejde konstruktivt i teams
Du kan levere flot håndværk
Du har humor og er en god kollega
Du viser god stil overfor kunderne

Og så regner vi med,
at du har erfaring i - og mod på:
AIA, ADK og TVO - herunder:
SPC
NOX
UNILOCK
MILESTONE

Afdelingen har den bedste :-)
arbejdsplads i Glostrup:
Afdelingen i Glostrup beskæftiger
et solidt team af professionelle, hvor
tillid og kvalitet er nøgleord.
Organisationen er flad og uhøjtidelig, og
vi giver den gas mellem 8.00 og 16.00.
Afdelingen servicerer Sjælland i samarbejde med afdelingen i Hårlev.

Ellers er det vel bare at få sendt ansøgning, straffeattest
og CV til HR-ansvarlig Lea Drejer Raunslund: job@actas.dk
Vi indkalder løbende til samtaler, og derfor vil vi genne have
din ansøgning snarest muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig!

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
salgs- og serviceafdelinger i Aalborg,
Aarhus, Skive, Fredericia, Hårlev og
København.
ACTAS A/S er en del af den store
nordiske sikkerhedskoncern Prosero
Security Group.
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