
 

 

Kompetent, selvstændig sikringstekniker med drive til R4Y ApS  

 

Er TVO, AIA og ADK en del af dine spidskompetencer, og vil du være en del af en virksomhed i rivende 

udvikling indenfor sikringsmarked ….? 

 

Så er dit nye Job hos R4Y ApS… 

 

Du vil blive en vigtig del af R4Y ApS fortsatte udvikling, en udvikling hvor vi står for kvalitet i alle opgaver og det er 

der vi skiller os ud i Sikringsmarked. 

Du vil indgå i et team, som arbejder for at gøre hinanden bedre og for at give vores loyale kunder markeds bedste 

sikrings løsninger til fast priser uden gebyrer. 

 

Dine opgaver vil være 

• Montering og idriftsætning af TVO, AIA, ADK -der monteres og serviceres anlæg i alle størrelser  

• Konfiguration og programmering af vores anlæg ved eksisterende og kommende kunder. 

• Servicering og fejlfinding af eksisterende anlæg samt udarbejdelse af tilbud på alle størrelser    

  anlæg, kort sagt du skal have drive til at sikre afdelingen udvikles og med fokus på kvalitet til faste  

  priser. 

 

Hvad er din faglige baggrund 

• Du er uddannet elektriker og brænder for sikringsmarkedet  

• Erfaring med installation samt servicering af TVO, AIA og ADK anlæg. 

• Du skal som minimum have gennemført sikringsanlæg 1+2 samt TVO 1 

• Gennemført grundlæggende ABA kurser, brand 1 og brand 2   

• Du skal have lyst til at udvikle afdelingen og brænde for opsøgende salg som forbedre kundens  

  anlæg og minimerer kundens omkostninger 

• Du skal hver kvartal kunne fremvise en pletfri Straffe og Børneattest og et gyldig kørekort.  

 

Hvem er du….??? 

Du har drive og du brænder for at være en del af et Team der kun leverer kvalitet i alle led af virksomheden, dit høje 

drive og gode humør smitter af på de opgaver, kollegaer, leverandører og kunder, du hver dag vil være omgivet af. Du 

kan arbejde selvstændigt, du har et godt overblik og dine opgaver tager du fuld ejerskab over.  

 

Du kender kun til kvalitets og du er bevidst om at dit arbejde udføres i høj kvalitet og der er orden både under og efter 

en montering, kort sagt du sætter en ære i det arbejde du udfører og du arbejder konstant på at give vores kunder 

verdens bedste service.  

 

Du er fleksibel, målrettet og dine gode samarbejdsevner gør dig til den kollega vores Team ser frem til at møde hver 

dag, Kort sagt du er R4Y ApS ansigt ude ved vores kunder og du sætter en ære i at være vores ambassadør i marken. 

 

Vi tilbyder til den rigtige der kan tjene sin egen løn ved kvalitetsarbejde. 

• Firmabil, det er derfor et krav at du har kørekort og minimum kat. B 

• Et udfordrende og selvstændigt job, hvor du skal bidrage med nye initiativer, tiltag som skal udvikle R4Y ApS 



• En arbejdsplads hvor ikke 2 dage er ens og hvor du har alle mulighed for faglig og personlig udvikling. 

• Et fantastisk arbejdsmiljø med grøn smiley, du kan arbejde med frihed under ansvar og du nyder at være en del af et  

 ´Team af gode kolleger, som også mødes til sociale arrangementer. 

   

Ansættelsesvilkår 

Fast god løn med bonusordning, leverer du varen har du i denne stilling ingen lønloft.  

 

Ansøgning 

 Er du klar til trivsel og brænder for at leverer kvalitet så smid en ansøgning til aalborg@r4y.dk  

mailto:aalborg@r4y.dk

