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.

Säkerhetstekniker
som vill vara med på en fartfylld resa

Det här kan vara jobbet för dig som passar in i ett företag med högt tempo, stora framtidsplaner och full vind i seglen. I RSA SÄKERHET får du
användning av dina kunskaper i och erfarenheter av inbrottslarm, kamerasystem och svagströmsinstallationer. Eftersom RSA-gruppens företag –
RSA EL, RSA SÄKERHET, RSA BRAND, RSA VVS – samarbetar får du 150 trevliga och yrkesskickliga arbetskamrater och god stämning.

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 säkerhetstekniker i RSA SÄKERHET får du arbeta med säkerhetsteknik och anläggningar av alla storlekar, installation och service,
beprövade lösningar och innovationer. Eget ansvar och initiativförmåga är något vi uppskattar inom RSA-gruppen.

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-teamet!

Inom RSA-gruppen är teamkänslan viktig och varje medarbetare syns och är viktig. Vi tar väl hand om dig och du får flera förmåner,
som friskvårdsbidrag och hälsoundersökning.
Hör av dig via formuläret direkt, vi behöver dig omgående i Ystad!

Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess.

