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PREVEX AB söker nu kunniga och serviceinriktade Låsmontörer till Region Syd.
Som Låsmontör utgår du ifrån vår butik i Malmö men är även placerad ute på fältet inom regionen.
Är du händig, teknikintresserad och älskar att montera allt inom lås och säkerhet? Då kan du vara
den vi söker!
Vi erbjuder dig en spännande och utmanade roll inom lås och säkerhet där din vilja, energi och ditt
driv kommer att utveckla dig i takt med företaget. En chans att vara med och bygga upp vår
låsavdelning inom regionen.
Arbetsuppgifter
I rollen som låsmontör kommer du att arbeta i nära samarbete med låstekniker/samordnare och
utesäljare i Region Syd. Du levererar, installerar och utför service på lås och låssystem på befintliga
samt nya kunder. Arbetet innefattar montering av det mesta inom lås och säkerhet, så som
exempelvis låshus, behör, dörrstängare, ellås, passage, automatiker etc. Till arbetet hör även att
bygga cylindrar, fräsa nycklar samt att vara behjälplig med övrig teknisk support via butik och telefon.
Din profil
Vi söker dig med erfarenhet av installation och service av låssystem. Det är till stor fördel om du har
kunskap och erfarenhet av dörrstängare, automatiker, infällning av lås och ellås sedan tidigare. Har
du ett kreativt och problemlösande tänk samt ett brinnande intresse för allt inom lås och säkerhet,
kommer du att trivas i rollen som låsmontör. Vidare är du bra på att lyssna och kommunicera
samtidigt som du är en social och öppen person med gott humör och nära till skratt.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av låsmontering sedan tidigare
• Kan läsa låsschema, ritningar samt dörruppställningar
• Är självständig, kreativ och lösningsorienterad
• Är ansvarsfull och noga med kvalitet
• Talar och skriver svenska flytande
• Har B-körkort
Vad erbjuder vi dig?
Prevex AB är en expansiv järnhandel. Vi erbjuder ett kul och spännande jobb i ett framgångsrikt bolag
med en trivsam miljö där det ges goda möjligheter till utveckling. Vi erbjuder även möjligheten till
utbildning och certifiering inom lås och säkerhet.
Tillsvidare med inledande provanställning. Heltid. Fast lön.
Välkommen in med din ansökan!
Du skickar din ansökan med CV gärna med foto, med e-post till jobba@prevex.se
Märk din ansökan med ”Låsmontör Malmö”
Vid frågor hänvisar vi till jobba@prevex.se
Märk ditt mail med ”fråga” i ämnesraden.
Samtal undanbedes vänligt.

