VI SØGER EN

AIA-SPECIALIST
AIA-SPECIALIST MED FOKUS PÅ ALPHATRONICS UNII

HVEM ER VI?

Siden 2003 er Vitani vokset støt til i dag at være én af de førende leverandører af større
sikringsløsninger. Vitani tilbyder Nedap AEOS adgangskontrol til det nordiske marked
og har 20 års erfaring med innovative og integrerede løsninger, der matcher kundernes
behov for adgangskontrol og alarmhåndtering.

Vitani A/S er grundlagt i år 2003, og er
siden da vokset støt til idag at bestå af 3
forretningsområder. Vitani Security, Vitani
Building Control og Vitani Energy Systems.

I 2021 indgik vi et samarbejde med Alphatronics, som tilbyder løsninger indenfor AIA
og adgangskontrol. Efterspørgslen efter Alphatronics’ UNii alarmplatform er stor og vi
søger derfor en AIA-specialist, hvor fokusområdet bliver på Alphatronics UNii.

VI TILBYDER EN MASSE FAGLIGE UDFORDRINGER OG ANSVAR
Du vil indgå som en naturlig del af Vitani Securitys dygtige Support Team, som dagligt
yder teknisk support til vores kunder, hvor omdrejningspunktet bl.a. er Nedap AEOS
adgangskontrolløsninger.
I rollen som AIA-specialist vil dit primære fokusområde være på Alphatronics UNii og
dine opgaver vil derfor være at yde daglig teknisk support til vores kunder hvad angår
UNii alarmplatformen.
Du kan også forvente at skulle yde en intern produkt- og salgssupport til vores
salgsafdeling, og du er ligeledes medvirkende til, at vores interne og eksterne
salgsrepræsentanter løbende får en nødvendig produktrådgivning.
Derudover vil du i stillingen også varetage planlægningen af UNii kurser/workshops og
undervisning af forhandlere.
Du bliver en del af en virksomhed, der er i sund vækst og har et uformelt og dynamisk
arbejdsmiljø, hvor du både gives muligheden for at arbejde selvstændigt og bidrage
med dine gode samarbejdsevner i de teams du bliver en del af.
Vi tilbyder masser af fagligt ansvar, der matcher dine kompetencer og ambitioner bl.a.:
•
Løbende uddannelse hos leverandører f.eks. Alphatronics i Holland
•
Fleksible arbejdsforhold, herunder mulighed for hjemmekontor og bredbånd
•
Attraktive ansættelsesvilkår der forhandles individuelt - tilpasset de kompetencer
og den erfaring du kommer med
•
Vi søger en person fra Midt-Vestjylland, men det er ikke et krav, idet arbejdsstedet
er fleksibelt. Vitani har hovedkontor i Viborg.

ER DET MULIGHEDEN DU HAR LYST AT GRIBE?
Din baggrund kan være: Elektriker, alarmtekniker eller også har du en anden baggrund,
der understøtter opgaverne med sikringsprodukter.
Som person er du selvstændig og har personlig gennemslagskraft. Du er struktureret,
tillidsskabende og evner derudover at skabe seriøse relationer og loyalitet hos dine
omgivelser. Med din gjest og positive tilgang i dagligdagen brænder du for at agere i
en virksomhed, hvor vi sætter alt ind på altid at løse kunders individuelle behov.

Vitani Security er vores kerneforretning
med hovedkontor i Viborg. Vi har 20 års
erfaring med at levere innovative og
integrerede løsninger til adgangskontrol og
alarmhåndtering.
Vi skaber moderne sikringsløsninger uden
tekniske begrænsninger i forhold til valget
af hardware leverandører.
Gennem en lang række udvalgte
samarbejdspartnere, distributører og
forhandlere leverer vi innovative løsninger
til den nordiske sikkerhedsbranche.

KAN DU GENKENDE DIG SELV
I STILLINGEN?
Vi ønsker stillingen besat hurtigst
muligt og afholder derfor løbende
samtaler
Send os din ansøgning og dit CV
allerede i dag

Lars Kornbek
job@vitani.com
30 32 19 81
Vestermarksvej 3, 8800
www.vitanigroup.com

