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Sikringstekniker søges
Drømmer du om en hverdag med fart over feltet, sammenhold og masser af udviklingsmuligheder? Så er du måske
vores nye sikringstekniker
Er du én af de dygtige teknikere, vi står og mangler? Har du faglig stolthed, højt humør, og ønsker du at gøre en forskel
i det daglige arbejde med dine kollegaer? Så skynd dig at sende os din ansøgning.
I Leif Nielsen A/S håndterer vi bla. service, entreprise, sikrings- og netværksopgaver.
Hvad kommer du til at arbejde med?
• Dette afklarer vi over en kop kaffe eller sodavand. Vi lægger stor vægt på at vores ansatte laver det de kan li
samt efter deres ønsker og erfaring.
• Du får mulighed for at arbejde inden for områderne AIA, TVO, ADK samt ABA og AVA
Hvad tilbyder vi?
•
•
•
•
•
•
•

En løn, der svarer til dine kvalifikationer, samt en god pension
Fimabil (Som du må tage med hjem)
Fri telefon, iPad og computer alt efter hvilke opgaver du skal løse
Et attraktivt og spændende job med en alsidig hverdag, varierende arbejdsopgaver
Et fantastisk arbejdsmiljø, hvor der er fokus på samarbejde, trivsel, sociale arrangementer
Et job i en virksomhed med højt til loftet, flad struktur og frihed under ansvar
Sundhedssikring

Hvem er du?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du brænder for dit fag og er uddannet elektriker
Du kan li en hverdag hvor 2 dage ikke er ens og er god til at have overblikket over flere opgaver på en gang.
Du er initiativrig og selvstændig, og du bevarer overblikket i pressede situationer
Du tager ansvar for, at opgaverne løses til tiden, og at kvaliteten er i top
Du sætter en ære i at pleje den gode kunderelation, og du gør dit yderste for at yde en optimal service
Du er god til at samarbejde og bidrager til den gode stemning
Du har et godt humør og en positiv livsindstilling
Du er stabil og har lyst til at udvikle dig sammen med Leif Nielsen A/S i mange år
Du skal have ren straffeattest samt kunne sikkerhedsgodkendes af PET til tjenestebrug

Tiltrædelse:
•

Hurtigst muligt (Vi venter dog gerne på den rette)

Ansøgning:
•
•

Ønsker du at søge stillingen kan du skrive til info@lnas.dk
Skulle du have spørgsmål kan du kontakte os på 48706190 (Tast 1)

Vi ser frem til at høre fra dig og forhåbentlig modtage din ansøgning.
Med Venlig Hilsen
Dan Petersen

