
 

 

Sikrings tekniker  

Vi søger en dygtig elektriker/tekniker til vores sikringsteam.  

JM-Lytzen teknik arbejder med sikring, adgangskontrol, overvågning, netværk, intelligente 

bygningsinstallationer og alm. El installationer. Vi er i en spændende udvikling hvor vi vækster ifb. med 

mange nye spændende projekter og eksisterende kunder hvor vi arbejder med den seneste og bedste 

teknologi indenfor området.  Vi søger derfor en dygtig elektriker eller sikringstekniker til at indgå i vores 

afd. Lytzen alarm og bidrage til den udvikling vi er i.   

Vores virksomhed er en niche orienteret virksomhed som i sikringsafdelingen arbejder indenfor 

AIA/ADK/TVO og i elafdelingen indenfor nybyggeri af arkitekttegnede villaer, intelligente 

bygningsinstallationer og alt det der ligger indenfor det område. Vi oplever stor efterspørgsel på de mere 

komplekse løsninger, hvor du vil komme til at arbejde med mange forskellige kundetyper, fra sygehuse til 

meget eksklusive privat villaer.  

Vi servicerer kunder i hele landet, men primært fra midtjylland og op til skagen.  

Din profil: 

- Baggrund som elektriker 

- Erfaring med netværk og kabling 

- Erfaring med alarm/adgangskontrol 

- Gerne kendskab til SPC, NOXX, UTC, mm.  

- Interesse for sikring og IT/Netværk  

- Kørekort og ren straffeattest 

Som person er du udadvendt og serviceminded, kan arbejde selvstændigt og trives med komplekse 

opgaver/projekter, tage ansvar, være positiv og med godt humør. Du skal have lyst til at udvikle dine 

kompetencer løbende og du vil være en del af de bedste indenfor området.  

Vi er en virksomhed med kort fra tanke til handling, vi har en uformel tone hvor det vægtes højt at det man 

siger er det man gør, ordentlighed i sit arbejde samt blandt kunder og kollegaer, at være en teamplayer og 

at man brænder for det man laver  - det smitter ☺  

Vi tilbyder: 

- Et godt arbejdsmiljø med frihed under ansvar og gode kollegaer 

- Personlig udvikling – højt kompetenceniveau og efteruddannelse løbende  

- Tryghed i jobbet som en del af en større virksomhed 

- Gode lønforhold og firmabil samt pension og sundhedsforsikring  



 

Om JM-Lytzen teknik: 

Vores virksomhed er ejet af ejerkredsen bag Lytzen It, som et af de førende IT virksomheder med kontorer i 

Hjørring, Aalborg og Tåstrup samt ledende medarbejdere, hvilket giver en meget dynamisk virksomhed 

med mange muligheder og stærke kompetencer.  

Vil du være en del af Danmarks måske bedste teknik arbejdsplads, så kontakt os endelig på mail eller 

telefon, vi inviterer løbende til samtale, så søg jobbet allerede i dag ☺ vi glæder os til at høre fra dig.  

Ansættelsestidspunkt: 

Hurtigst muligt  

Ansættelsessted: 

Hjørring eller Aalborg  

Kontakt: 

Lars Martens  

Aut. El-installatør/Direktør  

Mail: lars@jm-el.dk  

M: 2570 5118  

H: 9623 0360 

mailto:lars@jm-el.dk

