2019-11-18 Stockholm
Säkerhetskonsulter inom fysisk säkerhet

Projsec AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom fysisk och teknisk säkerhet.
Vi arbetar med förstudier, projekteringar, upphandlingar, besiktningar och utbildningar inom fysisk och
teknisk säkerhet. Förnärvarande är vi 24 säkerhetskonsulter och befinner oss i en expansiv fas med
planerade etableringar i Skåneregionen och Göteborg under 2020.
Projsec har sitt HK i Stockholm men arbetar både rikstäckande och internationellt.

Upphandlingsspecialist inom säkerhetssystem
Tjänsten:
Vi söker dig som kan arbeta självständigt med upphandlingar för medelstora företag, myndigheter,
samhällsviktiga verksamheter samt försvaret. Utveckla egna kundrelationer och ha budgetansvar.
Du kommer att ingå i ett team med andra konsulter där ni ansvarar tillsammans att leverera handlingar
som uppfyller Projsec´s höga krav på kvalité och effektivitet.
Vi arbetar strukturerat enligt vårt certifierade kvalitet- och ledningssystem med rutiner samt processer.
Projektledning och inköpsstöd är också en del av arbetsuppgifterna efter upphandlingsfasen.
För att kunna bibehålla Projsec´s höga kunskapskrav som kräver en aktiv omvärldsbevakning har vi
ett generellt beläggningskrav på endast 77%.
Kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Över 10 års erfarenhet inom moderna säkerhetslösningar
Arbetat med LOU
Vetskap om hur installationsbranschen fungerar
Vetskap om Säkerhetsskydd
Kunskaper inom LUF & LUFS
Kunskaper inom entreprenadjuridik
Vana att hantera Officepaketet (Word & Excell)
Höga krav på tal & skrift i svenska språket.
Sakkunnig inom SSF 130:8
Mycket goda kunskaper inom SSF 210:3
Mycket goda kunskaper inom SSF 1060
Mycket goda kunskaper inom SSF 200:5

Placering:
Tjänsten är placerad centralt i Stockholm City, kan innebära resor som hanteras av vår affärsresebyrå.
Då vi värnar om miljön har företaget en resepolicy att resor sker med kollektiva färdmedel.
Lön och förmåner:
•
•
•
•
•
•
•

Lönenivå 590 000–670 000 kr/år
30 dagar semester
Sjukvårdsförsäkring utan självrisk
Friskvårdsbidrag
Pensionsavsättning
Årlig säkerhetsmässa utomlands
Individuellt utbildningskontot 10 000 kr/år

Frågor besvaras av Henrik Good, tel. 072-506 99 01
Ansökan skickas till: henrik.good@projsec.se
Märk ansökan: Upphandlingsspecialist inom säkerhetssystem

