Fastvagt til ny storkunde i Aalborg.
Opstart så snart vagtkort er modtaget....!!!!!
Er du god til mennesker og kan gøre dig forståelig på dansk i skrift og tale, er du fokuseret på detaljer
arbejder struktureret og kan du kombinere dine fokus områder med vores kunders afvekslende behov.
Vil du være en del af vores nye sikringsteam, der skal sikre endnu en ny stor kunde i Nordjylland.
vi har arbejdet til dig, hvis du trives i en travl og afvekslende hverdag og Kan du leve op til vores slogan
” Alt kan lade sig gøre, det umulige tager bare lidt længere tid ”
Vi er søger flere 20 timers vagter ( åbne og akut vagter kan vælges for flere timer ) til faste opgaver
hos en ny storkunde på en på en flerårig kontrakt. Du vil få en afvekslende arbejdsdag i et spændende
miljø og hos en kunde hvor der altid er liv i huset.
Du vil komme til at udføre klassisk vagtopgaver, samt en lang række akut og afvekslende opgaver.
Kan du se dig selv i denne stilling er det nu du skal skrive en grundig og velovervejet ansøgning
mærket ” Fastvagt Storkunde Nordjylland ”
R4Y ApS er den moderne og innovative Sikringspartner, vi går forrest med den nyeste teknologi, vi
skaber ny og tidsvarende metoder at sikre vores kunder på og vi ved det vigtigste aktiv vi har er vores
medarbejdere.
Vi skal løse en ny og stor opgave hos en kunde på en flerårig kontrakt og du vil komme til at udvikle
dig i denne stilling hvor ikke 2 dage er ens hos kunden, du skal derfor kunne indstille dig på en
personlig udvikling der hele tiden tilpasses vores kundes nuværende og fremtidige behov.
Du skal være klar til at arbejde i et miljø hvor der konstant er andre folk der arbejder, og du skal altid
være klar til at give en hånd der hvor der opstår behov samt vide hvornår du skal trække dig væk og
lade kundens medarbejdere løse deres opgaver.
Arbejdet er …....
udviklende, struktureret og ikke mindst detalje orienteret.
Dine arbejdsopgaver er standard vagtopgaver såsom runderinger og rapportering samt tilkald fra
kundens personale i tilspidsede situationer.
Ud over ovennævnte fokus områder vil du komme til at udføre
• Service opgaver
• Udføre alarm og tilkald arbejde
• foretage temperatur målinger
• Rapportering af hver rundering og tilkald fra kundens personale.
• Vi arbejder 24 / 7 / 365 og vagterne er lavet i 7 og 10 timers vagter.

• Vi er en mindre virksomhed i stor udvikling og med kort vej fra medarbejderen til ledelsen.
Du vil komme til at arbejde i et team på 7 ansatte der har sin daglige gang hos denne kunde og du skal
derfor være en god kollega og samarbejdspartner der ser løsninger i stedet for problemer.

Hvem er du så.....!!!!!!

• Du er god til dansk i både skrift og tale.
• Du er Præsentabel og forstår du er virksomhedens ansigt ude ved kunden.
• Du har ingen synlige tatoveringer mf. da kunden forlanger en præsentabel vagt der ikke skiller sig ud.
• IT-kundskaber i et fornuftigt niveau inkl. Windows, Outlook.
• Du har naturligvis en ren straffeattest og vi vil kunne få dig godkendt af rigspolitiet.
• Du kan leverer en ren Børneattest.
• Du har kørekort til personbil
• DU HAR bestået AMU vagtkursus
Du er naturligvis sund og rask samt i en god form, du har styr på dine familie forhold, da den bedste medarbejder
er ham der trives hjemme hos familien og forstår at hvile i sig selv. Du er klar og tydelig i din
kommunikationsform ” assertiv ”og ved de smarte bemærkninger er nogen du aldrig bruger på dit arbejde, du
forstår at samarbejde med flere faggrupper og forstår at kundens ansatte har nogle opgaver som de skal have
pladsen til at udføre.

Kan du kende dig selv i dette jobopslag, så send R4Y ApS en skriftelig ansøgning mærket :
” Fastvagt hos ny storkunde ”
Før du sender din ansøgning så læs hele jobopslaget opfylder du ikke alle krav er du desværre ikke blandt de nye
medarbejdere vi søger.
Send en ansøgning du har skrevet til dette jobopslag, vi sorterer copypaste ansøgninger fra omgående og du vil
dermed gå glip af muligheden for et fantastisk spændende job, og opkald om vi vil ansætte folk der ikke har
bestået grundlæggende vagt osv. er ikke ønsket, det og nej vi ansætter ikke folk uden de nødvendige
forudsætninger.
Vi ser frem til at høre fra dig og håber du er vores nye gode kollega der skal bruge de næste mange år hos denne
nye og spændende storkunde.
Send din ansøgning i dag til aalborg@r4y.dk vi ansætter løbende med opstart efter dit vagtbevis er modtaget.

