Lexow Låsservice AS er et firma i Prosero Gruppen med 20 ansatte og har hovedsakelig
service og prosjektoppdrag i Oslo, Akershus og Østfold.
Vi har hatt butikk og kontorer i Moss siden 2004, før dette holdt vi til i Oslo.
Vi er sikkerhetssenter og medlem av Foreningen Norske Låsesmeder og våre kunder er
bedrifter, kommuner og private, noe som gjør at vi har svært varierte arbeidsoppgaver.

Som følge av økende oppdragsmengde innenfor det digitale og mekaniske
sikkerhetsmarkedet, ser vi frem mot en spennende og travel vinter/vår med høy aktivitet.
Vi søker derfor 2 serviceteknikere / montører.
Lexow Låsservice AS er en del av Prosero Security Group som er ledende innenfor teknisk
sikkerhet i Norden. Med Prosero på laget, forener vi det lille selskapets nærhet, hurtighet og
entreprenørs ånd med den store gruppens kompetanse, trygghet og utviklingskraft.
Prosero Security Group finnes på over 100 steder i Norden, har over 1 100 ansatte og omsetter
for 2,5 milliarder SEK.
Lexow Låsservice AS kan gi deg en spennende og variert hverdag hvor du får jobbe
selvstendig med interessante utfordringer sammen med de beste kollegaene i hele Norden.
Vi søker deg som vil bli dypt savnet når du mot formodning slutter.
Ønskede kvalifikasjoner
•Låsesmed med erfaring.
•Tillitsskapende og kundeorientert, med nøyaktighet og ordenssans.
•En lagspiller som er opptatt av felleskapet.
•Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
•Plettfri vandel og utvidet politiattest må kunne fremlegges.
•Førerkort klasse B.
Vi tilbyr:
•En arbeidsplass med en kultur preget av høy kompetanse, yrkesstolthet og engasjement.
•Faglige utfordringer og et godt arbeidsmiljø.
•Konkurransedyktige betingelser.
•En arbeidsplass som gjør at du har lyst å jobbe der lenge.
•Gode utviklings- og karrieremuligheter gjennom Prosero Academy.
Vi ser frem til å høre fra Deg. Spørsmål som gjelder stilling, kontakt:
Egil Brenden 91174997 eb@lexow-las.no
Ståle Woldsæter 90177089 sw@lexow-las.no

Lexow Låsservice AS

Varnaveien 1,1524 Moss, Telefon: 69 20 60 80, Vakt telefon: 952 89 788,post@lexow-las.no

