Sikringstekniker søges til Sjælland

- tekniske løsninger inden for videoovervågning, parkering og trafik
Vil du være en del af en spændende virksomhed med fokus på ”at det skal være sjovt at gå på
arbejde” så har vi måske jobbet til dig.
SCANVIEW A/S søger en udadvendt og selvstændig tekniker til at arbejde med projekter og serviceopgaver
inden for videoovervågning (TVO) og tekniske løsninger til parkering, trafik og analyse. Du vil blive en del af et
team på Sjælland med base i Rødovre.

Dine primære opgaver
•
•
•
•
•
•
•

Opsætning af nye installationer
Idriftsættelse af komplette anlæg
Kundesupport
Oplæring af kunder
Fejlsøgning
Test af produkter
Serviceopgaver

Kvalifikationer
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Uddannet elektriker eller anden relevant teknisk uddannelse
Har arbejdet med videoovervågning og/eller parkering- og trafiksystemer, vil være en fordel
- men ikke et must
Har interesse og måske arbejdet med software-programmering
Kan arbejde selvstændig
Dynamisk og udadvendt
Struktureret
Kundeminded
Engelsk i skrift/tale evt. tysk
Vil yde en ekstra indsats

Bliv en del af os

SCANVIEW er et dynamisk projekthus, som er inde i en konstant vækst. Vi leverer kvalitetsløsninger inden for
professionel videoovervågning, sikring, adgangskontrol, alarmer, parkerings- og trafiksystemer til både offentlige
og private virksomheder i hele Danmark.
Vi er beliggende direkte ud til motorvej E20, ved afkørsel Fredericia S (nr. 59), og med en afdeling i Rødovre.
SCANVIEW tilbyder meget attraktive ansættelsesforhold med fokus på medarbejdertrivsel og udvikling.
Derudover tilbyder vi pensionsordning, PC, mobiltelefon samt sundhedsforsikring.
Du vil desuden blive en del af et afslappet og ambitiøst team, som har fart på – hver dag! Stilllingen er en
spændende mulighed for at komme ind i huset SCANVIEW.
Du kan læse mere om os på www.scanview.dk og ønsker du vide mere om jobbet, er du velkommen til at
kontakte Morten Zinther på 2784 4890. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV på job@scanview.dk
Vi afholder løbende samtaler, og vi ansætter så snart, vi har fundet den rigtige kandidat.
Tiltrædelse hurtigst muligt og senest den 1. september 2021.
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