Bevakning
Väktartjänster

Väktartjänster
—

När du själv inte är på plats håller vi ställningarna. Vi ser till att egendomen eller området är
intakt och att inga obehöriga får tillträde. Hos oss hittar du välutbildade och serviceinriktade
väktare, ordningsvakter och skyddsvakter.
Väktare
—

Ordningsvakt
—

Våra väktare har alla unika kvalifikationer, anpassade för olika verksamheter. Tillsammans med dig hittar vi en profil som passar just dig
och din situation.

Att upprätthålla ordning handlar för oss om trevligt bemötande,
service och hjälpsamhet. Våra ordningsvakter är utbildade väktare i
grunden och vana vid att arbeta med service. Det innebär att de kan
hantera alla slags problem som kan uppstå i utsatta miljöer.

Inom Väktartjänsten erbjuder vi:
•

Mottagning av personal och besökare

•

Övervakning av in- och utpasseringssystem

•

Inpasseringskontroll av fordon och transporter

•

Nyckelhantering

•

Enklare service på lås och kortläsare

•

Till- och frånkoppling av larm

•

Bevakningsronder/tillsyn

•

Rapportering av tillbud

•

Iakttagelser av skador

•

Behörighetskontroll

•

Kontakt med servicepersonal

•

Kontorsservice

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

I tjänsten ingår att upprätthålla allmän ordning genom förebyggande
konflikthantering där det ställs särskilda krav på ordning och reda –
till exempel köpcentrum, stationer, sjukhus, hotell, kollektivtrafik och
mässor. Till skillnad från väktaren har ordningsvakten befogenhet att
avvisa, avlägsna och omhänderta störande personer.

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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Skyddsvakt
—
En skyddsvakt anlitas vid särskilt känsliga platser – till exempel
polishus, flygplatser, tv-stationer och kärnkraftverk. Skyddsvakten
har genomgått särskild utbildning och har stora befogenheter. Han
eller hon får till exempel kräva legitimation, utföra kroppsvisitation
eller avlägsna personer från platsen. Vi har lång erfa-renhet och hög
kompetens för att utföra olika typer av skyddsvakts-uppdrag. De
utförs alltid med hög grad av service och noggrannhet.
Inom Skyddsvaktstjänsten erbjuder vi:
•

Tillträdesskydd

•

Hantering av nycklar och lås

•

Besökshantering (reception)

•

Kameraövervakning och grindstyrning

•

Larmövervakning

•

Bevakningsronder

•

Allmänna serviceuppgifter

•

Brand- och katastrofinsatser

Arrestvakt
—
I tjänsten erbjuder vi bevakning av omhändertagna och gripna personer när de vistas i arrest. Vi kan även assistera polis- och kriminalvårdens personal vid till exempel avvisiteringar och provtagningar.

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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