Butikskontrollant 30 timer om ugen til
detailbutikker i Nord og MidtJylland.
Søger du et udfordrende og spændende job, der udvikler dig personligt og sætter dine kompetencer på prøve?
Er du klar til at skabe forandring og gøre en forskel for mange mennesker og butikskæder i hele Danmark?
Vores dygtige team af vagter, butikskontrollanter og sikringsteknikere, sikrer hver eneste dag året rundt værdier
for flere milliarder kr. ude hos vores loyale kunder.
Er du klar til at blive del af et team, hvis vision er at levere den bedste service i Sikringsmarkedet?
Vi søger 1 butikskontrollant med kendskab til d etail handlen til omgående ansættelse.
Som butikskontrollant hos R4Y ApS får du mulighed for at blive en del af vores kompetente medarbejder stab
der agerer i hele Danmark. I denne omgang søger vi kontrollanter der skal servicerer vores kunder fra Århus til
Skagen.
Du bliver en del af et team der ved hvilken vej vi vil og vi har viljen til at give vores kunder markedets bedste
service.
R4Y ApS der har beliggenhed i Aalborg og Løgstør driver vagt og overvågningsselskab og vi dækker fra vores
lokationer hele Jylland og Fyn.
Du kan være ansat i hele området og er derfor ikke bundet af hvor din bopæl er, alle opstarter deres vagt hos
kunden i dit område.
Du skal have mindst 1 år erfaring som butikskontrollant, kunne dokumenterer dine evner som kontrollant, og
kunne bidrage til at nedbringe kundernes antal af butikstyveri og / eller være med til at skabe et tryggere miljø
hos kundens klientel ud fra den enkelte kundes forhåndsordre.
Det er vigtigt at du er selvdisciplineret og god til at observere afvigelser i personlighed og indkøbsmønstre som
tegner sig i den enkelte butik, da de forskellige hændelser hos vores kunder kan variere meget alt efter
butikkens lokation. Som butikskontrollant er det en selvfølge, at man skal have en skarp observations evne og
kunne håndtere forskellige hændelser.
Det er samtidig et krav at du kan skrive og tale flydende dansk, da en del af din stillingsbeskrivelse vil være at
sagsbehandle diverse tyverisager.
Hvis de nedenstående krav er opfyldt, så opfordrer vi dig til omgående at sende os en ansøgning til sk@r4y.dk

Overordnet krav der ikke kan fraviges:
•

Mindst 1 års erfaring med arbejdet som butikskontrollant og dokumenteret succes i arbejdet.

•

Besidde kurset: "Grundlæggende kursus for vagter"

•

Kunne forelægge en ren straffeattest

•

Være villig til at gøre en forskel hver dag du er på arbejde og yde dit bedste ude hos vores kunder.

•

Indeholde en imødekommende adfærd, da du skal tage hånd om vores klientel samt deres
medarbejdere/kunder

•

Have retoriske egenskaber, så du kan føre en samtale på dansk eller engelsk om nødvendigt. (samtidig skal du
kunne begå dig på skrift da en stor del at arbejdsopgaverne er sagsbehandling af tyverisager ).

•

Have egen bil og kørekort af kategori B, da opgaverne vi stiller forekommer flere steder i landet, hver eneste
dag.

•
Hvad kan vi tilbyde:
•

Spændende og afvekslende udfordringer hver dag du kommer på arbejde.

•

Frihed under ansvar der kræver at du kan tænke og handle selvstændigt.

•

Tæt samarbejde med ledelsen og dine kollegaer.

•

Mulighed for personlig udvikling og fuld indflydelse på at optimerer alle opgaver i virksomheden for at optimerer
arbejdsopgaverne.

•

Mulighed for at tage yderligere akut / tilkalde vagter i en eller flere dele af R4Y ApS for at opnå en afvekslende
arbejdsdag og øge din indkomst.

•

En løn jf. overenskomsten under VSL.

Ansøgning sendes til :
R4Y ApS
Att. HR Afd. Sara V. Knudsen
Vesterkærsvej 67
9670 Løgstør
Mail. sk@r4y.dk
Mærke : Detektiv Nord & Midt

