Lytzen Alarm søger erfaren og
selvstændig Alarmteknikker
Vi har meget travlt i vores virksomhed i øjeblikket og søger derfor en erfaren,
serviceminded og fleksibel alarmteknikker til vores afdeling i Hjørring. Din profil kan
være en baggrund som elektriker, industrielektriker, radio/tv-montør, IT-uddannelse
eller lignende.
Dine arbejdsopgaver:
•

Installationsopgaver.

•

Servicering af alarm-installationer.

•

Om og tilbygninger af alarmanlæg.

•

Oprettelse og servicering af adgangskontrolsystemer.

•

Installation af videoovervågning.

•

Servicering af erhvervs- og private kunder.

•

Montering og servicering af ABA-anlæg.

Kvalifikationer:
•

Du har erfaring fra branchen med min. kursus svarende til AIA sikring 1/2 samt
ADK.

•

Du har gyldigt førerbevis til kategori B.

•

At du kan fremvise ren straffeattest (ufravigeligt krav).

•

At du behersker dansk i skrift of tale.

•

At du er bosiddende i det Nordjyske.
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Personlige egenskaber:
•

Serviceminded, initiativrig og kompetent

•

Selvstændig, ansvarsbevidst og pligtopfyldende

•

Fleksibel.

•

Imødekommende, smilende og serviceminded overfor kunder,
samarbejdspartnere og kolleger.

•

Kvalitetsbevidst.

Vi kan tilbyde dig:
•

Kvalificeret oplæring.

•

Et selvstændigt og udfordrende job

•

Alsidige arbejdsopgaver

•

Gode kolleger og et godt arbejdsmiljø

•

Ansvar og mulighed for at påvirke din egen hverdag

•

En virksomhed med en let omgangstone, hvor respekt for hinanden og
samarbejde altid vægtes højt.

•

Fast løn modsvarende dine kvalifikationer

Der tilbydes et fast job i en moderne og spændende virksomhed, hvor du vil blive en
del af et velfungerende team.
Stillingen skal besættes hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette
medarbejder.
Lytzen Alarm er en del af Lytzen IT. Vores primære fokus er på tyverialarmer,
brandalarmer, adgangskontrol, videoovervågning, Care produkter og meget mere!
Din ansøgning:
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Søren Ole Søndergaard
på telefon 88 32 87 00.
Stillingstype: Fuldtid
Arbejdssted: Hjørring
Kontaktperson: Administrerende direktør
Ansøgning vedlagt CV sendes pr. e-mail til: job@lytzenit.dk
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 7 februar 2019. Ansøgningerne behandles løbende
Tiltrædelse: Hurtigst muligt
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