
Säljare/Projektör   

   
Om Oss 
       

Lås & Larm Aktuellt i Malmö AB är det lilla familjära företaget med den stora 

kompetensportföljen som tycker att det viktigaste i en kundrelation är den personliga 

kontakten. Vi gör vårt yttersta för att både du som anställd och du som kund ska vara trygg. 

Vi levererar helhetslösningar inom säkerhet och arbetar med de mest framgångsrika 

leverantörerna på marknaden. Därför erbjuder vi säkerhetsteknik i världsklass och sköter 

hela processen från riskanalys och projektering till försäljning, installation och service inom 

bland annat lås, beslag, dörrautomatik, passagesystem, inbrottslarm och CCTV.  

Vår styrka är kunskapen och erfarenheten. På Lås & Larm Aktuellt arbetar personer man 

känner igen och som är väl insatta i verksamheten. Vi värdesätter personalen och ser till att 

vi är en arbetsplats att trivas på.  Vänder man sig till oss får man inte bara snabb och effektiv 

service utan också en personlig och långsiktig relation på köpet. Våra säljare/projektörer och 

projektledare är tillsammans med teknikerna involverade i hela processen vilket skapar goda  

relationer på alla plan. Vi arbetar i hela Skåne och vänder oss till alla typer av verksamheter.  

Vi får fler och fler förtroendeuppdrag och söker nu fler medarbetare till vårt team.  

Om Dig 

Vi söker dig som arbetar/har kunskap inom sälj och projektering främst inom lås/mekanik 

men även passage och larm. Du skall kunna representera företagets hela portfölj och föreslå 

kostnadseffektiva lösningar för kunden. 

Vi ser att du har några års erfarenhet av yrket. Det är viktigt för dig att utföra ett bra arbete 

och att kunden är nöjd.  

I vårt team är kunskap, glädje och ansvar våra ledord och känner du att detta passar in på dig 

så är det en god förutsättning för att du kommer att trivas hos oss.  

Arbetar du hos oss får du bidra till utveckling av både företaget och dig själv. Vi värdesätter 

dig som person och du får det lilla extra varje dag. Vi har goda personalförmåner, ser till att 

du får den utbildningen du behöver, samt är det en självklarhet att du har de arbetsredskap 

du behöver.  

Skicka din ansökan innehållande personligt brev och CV till hakan.olsson@laslarmaktuellt.se 

Har du frågor om tjänsten så ring till Håkan som berättar mer ingående om tjänsten på 040-

6417101 

Hjärtligt välkommen med din ansökan.   
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