
 

FINLARM levererar produkter och tjänster som ger dig som kund kompletta säkerhetslösningar. Vi tar ansvar 

för helheten - från projektering, installation, service till löpande underhåll. Finlarm har uppdrag för några av 
Storstockholms mest kvalitetsmedvetna säkerhetsköpare. Vår produktportfölj innehåller produkter med högsta 
renommé på marknaden – se www.finlarm.se 

PROTECTYOU är vår filial i Mälardalen. Enheten erbjuder en bred kompetens och moderna säkerhetslösningar. 
ProtectYou är även koncernens gemensamma kompetenscenter för Lås - se www.protectyou.se 

 

 
Var med från början - Nu tar vi Lås till Stockholm! 
 
Vi befinner oss i ett expansivt och spännande skede och upplever en ständigt ökad efterfrågan från 
våra kunder. Därför söker vi nu fler medarbetare med kompetens inom Lås.  
 

Att arbeta hos oss 
Att arbeta hos Finlarm innebär att dagligen få uppleva fördelarna i det lilla företagets närhet till 
kunder och kollegor. Vårt arbete är organiserat utifrån tydliga förväntningar och ett tydligt mandat, 

vilket innebär att var och en är med och påverkar sin vardag och sin personliga utveckling. 
Det finns gott om utmaningar och goda möjligheter att göra karriär hos Finlarm. 
 
Är du en positiv person som vill arbeta med kunniga kollegor i ett växande företag- då är det dig vi 

söker. 
 
 
SÄLJANDE PROJEKTÖR INOM LÅS & DÖRRBESLAGNING 
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som projektör av lås, låssystem och dörrmiljöer. 
Tjänsten innebär projektering av säkerhetslösningar och låssystem i nära samarbete med våra 

kunder. Som Projektör kommer du att vara med tidigt under säljprocessen. I rollen ingår ansvar 
för kalkylering, framtagande av systemlösningar, offerter och genomförande av projekt.  
Under projektets gång har du en löpande kontakt med kunden, våra tekniker och vår sälj. 
 
Kvalifikationer: 
-flerårig branscherfarenhet & gedigen produktkännedom 
-erfarenhet av projekt / projektledning 

-serviceinriktad och flexibel 
-förmåga att arbeta självständigt men även i grupp 
-god datavana och att obesvärat hantera Officepaketet 
-B-körkort 
 
Som person är du ansvarsfull, noggrann och har i grunden en positiv inställning. För att trivas som 
Projektör på Finlarm behöver du motiveras av att ständigt få nya utmaningar och att lösa problem i 

ett nära samarbete med dina kollegor och våra kunder. För tjänsten som Projektör är kravet att du 
är svensk medborgare. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi drogtest och 
registerkontroll hos polisen. Att du är ostraffad ser vi som en självklarhet. 
 
Vi erbjuder 
Som anställd hos oss får du ett självständigt och stimulerande arbete nära många stora och 

spännande kunder. Vi erbjuder marknadsmässig och individanpassad lön samt bonus. Vi är ett 
gäng som har roligt och trivs på jobbet, vilket har lett till en väldigt låg personalomsättning. 
Hos oss har du stora möjligheter att avancera internt och vi satsar mycket på fortbildning där varje 
medarbetare har en egen kompetensplan. Hos oss har du med andra ord alla förutsättningar att ta 

din karriär dit du vill. 
 

Låter det intressant? 
För mer information kontakta Lasse Karlsson, telefon 073-096 5030. Varmt välkommen med din 
ansökan till, personal@finlarm.se, vi hanterar ansökningarna löpande i den takt de kommer in. 

http://www.finlarm.se/
http://www.protectyou.se/

