Verisure i Køge søger:

Vagtassistenter
Verisure er en del af Securitas Direct-koncernen, der er en
markedsførende leverandør af sikkerhedsløsninger til private hjem og
virksomheder. Med flere end 2 millioner kunder og 8000 ansatte i hele
verden er vi nummer et i Europa, men vokser stadigt kraftigt!
I Danmark er vi mere end 50.000 kunders foretrukne leverandør, når det
drejer sig om valg af sikkerhedsleverandør. Som virksomhed betragter
vi dette som en tillidssag, og vi ønsker at levere den bedste ydelse til
vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Verisure er inde i en rivende udvikling…
Vi søger lige nu 2 nye kolleger til vores teams bestående af engagerede og dedikerede vagtassistenter. Vores
kontrolcentral er bemandet 24 timer i døgnet, 365 dage om året, og du skal indgå i en fastlagt vagtplan – også i
weekend og på helligdage. Udover alarmbehandlingen vil du få mulighed for at indgå i projektarbejde, således at
din erfaring og dine kompetencer medvirker til forbedring af vores eksisterende arbejdsmetoder.
For at vi sammen kan få succes…
Du har et stærkt talent for excellent kundeservice og gerne erfaring fra en serviceorganisation. Du trives som en
del af et selvstyrende team, hvor ansvar, fleksibilitet og respekt for hinanden er grundlæggende for vores adfærd
og relationer. Vores systemer og procedurer kræver, at du kan arbejde struktureret og vedholdende med dine
opgaver. Du har grundlæggende viden om IT og en stærk forståelse for tekniske problemløsninger. Har du
kendskab til alarmanlæg, er det en fordel, men ikke et krav.
Du trives med telefonen som dit væsentligste redskab, hvor dit kundefokus og din overbevisende stemme leveres
med høj kundeservice, kvalitet og troværdighed, således at vores kunder kan se værdien i vores ydelser.
Du behersker IT og er erfaren bruger af Excel. Da koncernsproget er engelsk, er et grundlæggende kendskab til
skriftlig og mundtlig engelsk en fordel. Da vi følger Vagtloven, er ansættelse betinget af, at du kan politigodkendes og er indstillet på at gennemføre det grundlæggende vagtkursus eller allerede har gennemført kurset.
Som medarbejder hos os vil du opleve…
Du bliver en del af en performance kultur, hvor forandringer, entreprenørskab og en god portion humor er en
naturlig del af hverdagen. Vi tilstræber et arbejdsmiljø, hvor samarbejde, vidensdeling og kompetenceudvikling er
grundlæggende forudsætninger for at have engagerede medarbejdere. Ligeledes får man medansvar for den
fortsatte udvikling af arbejdsgange og processer i afdelingen..
Er du interesseret?
Så send hurtigst muligt din ansøgning vedlagt CV som word eller pdf fil til job@dansikring-direct.dk. Kontakt
eventuelt Department Manager Kenny Nielsen på tlf. 29 48 37 27, hvis du har brug for yderligere information eller
blot ønsker at vide mere om, hvordan det er at arbejde hos Verisure - Dansikring Direct.
Verisure - Dansikring Direct A/S
Carlsensvej 8
4600 Køge

Du kan læse mere om Verisure på www.verisure.dk

