Modern trygghet – Låg kostnad

Krångligt och dyrt
Roligt och prisvärt!

Garda Alarm
erbjuder

Garda Alarm har tryggat hem i årtionden. Vår vision
är att vara det självklara valet när det kommer till
hemlarm, och vi gör det genom att erbjuda ett av de
mest moderna larmen på marknaden och den bästa
personalen. Med tiotusentals kunder över hela Sverige
har vi vuxit till en av branschens största aktörer – det
har helt enkelt varit väldigt uppskattat att erbjuda en
modern trygghet till en låg kostnad!

•

Högkvalitativa produkter

•

Ett larmsystem som du äger själv

•

Unikt larmsystem med smarta hem

•

Professionell installation av våra
larmtekniker

•

Modern och funktionsrik app

•

Larmcentral med dygnet runt
övervakning

•

Kundtjänst med dig i fokus

•

Tiotusentals nöjda kunder

Garda Alarm har tagit sig igenom pandemin och satsar
nu fokuserat på utökning, nyetablering och utveckling
och vi vill ha framtidens säljare och chefer med oss
på vår resa. Vi är stolta över att hjälpa familjer och
företag till en bättre vardag och vi gör aldrig avkall på
tryggheten med vår unika lösning.

Inte ett jobb
som alla andra
Som anställd på Garda Alarm kliver du in i
Gardafamiljen. Vi skiljer oss från andra aktörer i
branschen i vår inställning och vår gemenskap där vi
satsar mycket på personalen med after works, event
och resor för att göra arbetsplatsen ännu roligare.
Här får du möjlighet att gå från säljare, vidare till
teamleader, säljchef och andra roller. Vi erbjuder
provision och garantilön samt bonusar, självklart utan
lönetak.
Med ambition kommer man långt hos oss och vi
erbjuder alla våra anställda en ordentlig säljutbildning.
Gemenskapen är självklart viktig på Garda Alarm, men
vi fokuserar också mycket på dig som individ. Att få rätt
utmaningar och förutsättningar för utveckling tjänar vi
alla på och vi ger våra anställda eget ansvar och frihet
att sköta sitt jobb på bästa sätt. Som anställd på Garda
Alarm kommer du till ett företag på väg uppåt, och vi
vill hjälpa dig att nå så långt du kan.

0771-101070
Brogatan 23, 302 42 Halmstad
info@gardaalarm.se
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