RSA är den enda kontakt du behöver inom el och data, säkerhet och brandskydd. Vi är ledande i Sydsverige och lägger samma vikt vid enskilda uppdrag som
totallösningar för företag av alla storlekar och i alla branscher.

Entreprenadelektriker
som gillar utmaningar

Är du den kompetenta och motiverade elektriker som RSA EL behöver nu när vi expanderar ytterligare? Då räknar vi med att du har godkänd utbildning och
minst tre år i yrket så att du känner dig trygg, vad jobben än kräver av dig.

Det här är RSA:

RSA-gruppen är inne i en expansiv fas där alla är involverade. Trots våra fyra tekniska specialiteter samarbetar vi ofta i samma projekt.
Vi har korta beslutsvägar, högt i tak och gör alltid det där extra för våra kunder – och för varandra.

Ditt nya jobb:

Som elektriker i RSA EL representerar du ett företag där våra kunder förväntar sig både kunnande och det där extra i form av service, noggrannhet och ansvar.
Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp och därför är din initiativförmåga lika viktig som att du kan samarbeta och kommunicera rakt och tydligt.
Har du arbetat som ledande montör? Det är självklart en extra merit men inget krav. Det viktiga är att du kan jobbet och att du är engagerad, disciplinerad och
förstår innebörden av att arbeta med frihet under ansvar. Du har B-körkort och uttrycker dig på god svenska i både tal och skrift.

Din bakgrund:

Du har teknisk bakgrund med god erfarenhet av larm och svagströmsinstallationer. Din datorvana och dina färdigheter i IT/nätverk är goda.
Grundkunskap inom svagström är ett krav men vi värderar också ditt intresse för tekniken och yrket högt. Du måste också kunna uttrycka
dig väl på svenska, både i tal och skrift och du måste ha B-körkort.

Välkommen i RSA-gruppen!

RSA EL, RSA SÄKERHET, RSA BRAND och RSA VVS ingår alla i RSA-gruppen. Vi kar korta beslutsvägar och har mycket spännande i orderportföljen. Många
uppdrag innebär att flera av företagen är inblandade och samarbetar och därför har vi verklig teamkänsla och roligt på jobbet.
Hör av dig via formuläret direkt, vi behöver dig omgående i Ystad!

Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.

