
Vi søger en erfaren 
sikringstekniker 
Har du solid erfaring med montering og servicering af svagstrømsinstallationer, så som: dørtelefoner, ADK-anlæg og  
kaldeanlæg? 
Trives du med en varieret hverdag, hvor du mest er hos kunderne og i et mindre omfang på kontoret? Er du kunde- og  
serviceorienteret, og har du fokus på kvalitet og deadlines? Så er du måske den kollega vi søger til John Drejer Låse og  
Sikring A/S.

OM STILLINGEN
Som konsekvens af vækst søges til nyoprettet stilling en sikringstekniker til John Drejer Låse og Sikring A/S med tiltrædelse 
snarest muligt. Du får reference til afdelingslederen, og din arbejdsplads bliver primært hos kunderne, men i mindre 
omfang også kontoret i Randers. Du starter typisk med at køre ud til kunder hjemme fra din bopæl.

Dit overordnede ansvarsområde er installation og servicering af svagstrømsinstallationer. Du får et tæt samarbejde med 
interne kollegaer, eksempelvis teknikere og låsesmede.

PRIMÆRE  
ARBEJDSOPGAVER   Montering og servicering af svagstrømsinstallationer, - så som:
     Dørtelefoner, ADK-anlæg, kaldeanlæg samt diverse sikringsopgaver
    

FAGLIG PROFIL   Evt. flere års erfaring fra tilsvarende stilling
     En uddannelse som elektriker eller anden teknisk relevant uddannelse er en fordel  
     Kørekort til personbil og ren straffeattest 
     Sikring 1+2 bevis - ikke et krav

PERSONLIG PROFIL   Kvalitetsorienteret og ordenssans
     Overholder deadlines
     God til at håndtere flere projekter på samme tid
     Kundeorienteret med en serviceminded indstilling
     God til at kommunikere og repræsentere John Drejer Låse og Sikring
     Evner at samarbejde på alle niveauer, og deler viden med kollegaer
     Det forventes, at du bor indenfor ca. 45 minutters kørsel fra Randers

   
VI TILBYDER
En attraktiv stilling med stor frihed og indflydelse på din hverdag. En sund og veldrevet virksomhed med gode og lange 
kunderelationer, hvor god kundeservice og høj faglighed med fokus på kvalitet altid er udgangspunktet. Du bliver en del af 
en flad og uformel organisation. Der er et godt og uformelt arbejdsmiljø med gode arbejds- og ansættelsesforhold. Der er 
korte beslutningsgange, og samtidig gode personlige og faglige udviklingsmuligheder. 

NÆSTE STEP
Lyder ovenstående som noget for dig, så kontakt Afdelingsleder Anders Bertelsen på 28197630 //  anders@john-drejer.dk 
- eller kig forbi til en uforpligtende snak for at høre mere om stillingen.

OM JOHN DREJER LÅSE OG SIKRING A/S
John Drejer Låse og Sikring har altid kunden i fokus. Det betyder, at der altid tages udgangspunkt i kundens behov og  
udvikling af serviceydelser og produktsortiment derefter. Medarbejderne i alle afdelingerne har mange års erfaring på  
sikringsmarkedet, og virksomheden er en velrenommerede aktør i branchen. Styrker er indgående branchekendskab 
og ekspertise – og så tages ordet service seriøst!  

Se mere på sikkerdanmark.dk.


