Bevakning
Eventtjänster

Eventtjänster
—

AVARN Security bemannar säkerheten på allt från fotbollsmatcher och konserter till olika
mässor, galor och mindre tillställningar. Våra evenemangsvärdar, ordningsvakter och väktare
har stor erfarenhet av säkerhet och service i evenemangsmiljö.
Evenemangsvärdar
—

Eventbevakning
—

Vi har hjälpsamma och säkerhetsmedvetna evenemangsvärdar för de
flesta behov. Samtliga är utbildade i HLR, DHLR samt Brand och kan
självklart lösa flera av nedanstående uppgifter samtidigt.

Att upprätthålla ordning handlar om ett trevligt bemötande, service
och hjälpsamhet. Våra ordningsvakter och väktare är utbildade och
vana vid att arbeta med service. Det innebär att de kan hantera alla
slags problem som kan uppstå i samband med olika evenemang.

Inom evenemangsvärdar erbjuder vi:

Inom eventbevakning erbjuder vi:
•

Service t.ex. scanning, hänvisning och annan information

•

VIP-värdar – Säkerhetsutbildad VIP-personal med fokus på
service i världsklass

•

Logistik och trafikavspärrningar – Trafikhänvisning och dirigering
av bussar och lastbilar

•

Entrévärdar för krog och alkoholservering. Nykterhetskontroll,
ålderskontroll samt kunskap inom alkoholservering

•

Alkoholvärdar – För att hålla alkoholgränser

•

Ackrediteringsvärdar – För att hålla ackrediteringsområden

•

Utrymningsvärdar – Fokus på utrymningsvägar och brandsäkerhet.

•

Publikvärdar – På läktare under evenemang

•

Visitatörer – Visitation av publik vid entréer

•

Arbetsledande funktioner – Teamleaders och Supervisors

Med passion, respekt och laganda strävar vi
mot att förverkliga vår vision – säkerhet och
ansvarstagande i världsklass.

•

Väktare för trafikavspärrning eller parkering

•

Event skalskyddbevakning – Bevakning av ex tält eller skydd av
hela evenemangsområdet

•

Ordningsvakter för ordningshållning under evenemang

•

VIP-ordningsvakter för tillställningar och restauranger

•

Arbetsledande bevakningspersonal

Bevakning
—
Skapar en trygg miljö
Sedan början av 1960-talet har vi erbjudit välutbildade och
serviceinriktade väktare, ordningsvakter och skyddsvakter
som skapar trygghet för dig, dina medarbetare och dina
kunder.
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Säkerhetssamordnare
—

CCTV-operatörer
—

Säkerhetsplanering avseende bemanning, flöden, sjukvård, ordningshållning och service med gedigen erfarenhet av allt från mindre
tillställningar som välgörenhetsmiddagar, till stora evenemang med
hundratusentals besökare.

Vi har tekniskt utbildade och erfarna CCTV-operatörer för kameraövervakning av flöden, utrymning och ordningshållning.

Sambandsoperatör
—

Kompletterande tjänster efter behov:

Våra erfarna operatörer har en vana av olika evenemang med upp
till 65 000 personer. Operatörerna för sambandslogg och lyssnar på
flera kanaler samtidigt för att koordinera personalen under pågående
evenemang.

•

Evenemangssjukvård – Ambulansberedskap, specialistläkare,
evenemangssjukvård

•

Evenemangsbrandvärdar

•

Scenstaket, byggnationer både säkerhet och övrigt

•

Teknisk bevakningsutrustning

•

Radiouthyrning

•

Utbildning

Samverkan sker med Räddningstjänst, Polis, Sjukvård och Kollektivtrafik, men även gentemot arrangör eller andra viktiga aktörer i samband
med evenemanget.

Övriga tjänster
—

Om AVARN Security
—

Kontakta oss
—

Vi är den kompletta säkerhetsaktören för större företag,
organisationer och offentlig sektor. Med äkta engagemang,
kompetens och innovation stärker vi våra kunders trygghet
och konkurrenskraft – alltid. AVARN Security är en del av
Sector Alarm-koncernen och finns på cirka 30 orter. Tack
vare våra 3 500 medarbetare bidrar vi till ett tryggare Sverige.

Telefon
E-post
Webb

Med passion, respekt och laganda strävar vi
mot att förverkliga vår vision – säkerhet och
ansvarstagande i världsklass.

010-222 20 00
info@avarn.se
avarn.se
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