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Sikrings-tekniker søges: 
 
 
SCANVIEW A/S er inde i en særdeles positiv udvikling og vi søger derfor en frisk og udadvendt 
service/projekt tekniker, som trives med en høj grad af ansvar og et job, hvor du selv kan 
påvirke din dagligdag? Kan du se dig selv arbejde i en virksomhed og være med til hele tiden at 
finde de bedste og mest innovative tekniske løsninger indenfor videoovervågning, så er det 
muligvis dig, vi søger.  
 
Der er tale om et selvstændigt og meget spændende job i en virksomhed, som leverer 
videoovervågningsudstyr af meget høj kvalitet til kunder i hele Danmark/Norden.  
 
SCANVIEW A/S er kendt for et godt og dynamisk arbejdsmiljø med fuld fart og en uformel tone, 
hvor kunde- og medarbejdertilfredshed går hånd i hånd.  
 
Om jobbet  
 
Dine primære opgaver vil være: 

 Nye projekter/installationer  
 Konfiguration og Idriftsættelse af komplette anlæg.  
 Projektkoordinering  
 Test/fejlfinding  
 Servicerer anlæg primært på Sjælland og Øerne.  

 
Herudover: 

 Yde kundesupport  
 Besigtigelse ifbm. nye projekter  
 Oplæring af kunder i produkter/systemer  
 Fejlsøgning  
 Teste nye produkter  
 Direkte kontakt til kunder  

 
Kvalifikationer: 

 Uddannet elektriker eller anden relevant teknisk uddannelse  
 Har stor viden om netværks opbygning  
 Har arbejdet med videosystemer, vil være en fordel, men ikke et must.  
 Har erfaring med andre sikringsområder såsom AIA, ADK, mekanisk sikring  
 Kan arbejde selvstændig  
 Dynamisk og udadvendt  
 Positiv indstilling  
 Struktureret  
 Kundeminded  
 Engelsk i skrift/tale evt. tysk.  
 Vil yde en ekstra indsats  
 Har 3 – 5 års erfaring med forskellig produktrelateret software  
 Behersker PC programmer på brugerniveau (Office pakken, Visio m.m.) 

 
 

mailto:MAIL@SCANVIEW.DK


  

 

Side 2 af 2 

 
SCANVIEW A/S  Navervej 12  DK-7000 FREDERICIA  TEL +45 7624 4040  FAX +45 7624 4041  WWW.SCANVIEW.DK  MAIL@SCANVIEW.DK  CVR 2941 8942 

 
Vi tilbyder 
 
SCANVIEW A/S kan tilbyde meget attraktive ansættelsesforhold herunder pensionsordning, 
PC, bilordning, mobil telefon samt sygeforsikring igennem Mølholm.  
Jobbet er meget spændende og ikke mindst udfordrende, hvor du i høj grad selv er med til at 
præge hverdagen samt forme jobbet. Du vil desuden blive en del af et erfarent og ambitiøst 
team, som har fart på.  
 
Der er i dag 7 teknikere og 1 lærling. 5 i Fredericia og 3 på Sjælland, som alle arbejder efter 
devisen at ”vores anlæg skal være udført håndværksmæssig korrekt” og i høj kvalitet. Du vil 
blive tilknyttet afdelingen på Sjælland (Rødovre).  
Der må påregnes rejsedage (20-25) pr. år  
 

Læs mere om SCANVIEW A/S på www.scanview.dk  
 
Ansøgning  
Ansøgning og CV mærket “Sikringstekniker” sendes til mz@scanview.dk.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til  
Projektchef Morten Zinther på tlf. 27844890 
 

Fredericia, december 2018 
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