
 

 

 
NOX PROJEKTLEDARE – KÖPENHAMN + HEMMAKONTOR 
 
 
Är du en strukturerad och socialt begåvad projektledare eller säljare med en erfarenhet inom 
säkerhetsbranschen? 
Då kan du passa perfekt in i vårt team på Aras.  
 
Aras Security är ett danskt företag som befinner sig i en stark tillväxtfas på den nordiska 
marknaden. Vi söker nu en ny medarbetare till vårt huvudkontor i Rødovre, utanför Köpenhamn, 
som kan utveckla vår närvaro på den svenska marknaden.  
 
Det är med stolthet och framgång vi levererar marknadens ledande system inom inbrottslarm och 
passersystem, där lösningen för kunden alltid är i fokus.  
 

 
Om tjänsten:  
 
Dina primära arbetsuppgifter är:  
 

• Projektledning av NOX integrerade inbrottslarm och passersystem i kommande och 
befintliga installationer  

• Stötta säkerhetskonsulter och installatörer i projektering med NOX   

• Presentation och Införsäljning av ARAS produktsortiment  

• Hjälp med att sammansätta de rätta tekniska lösningarna för våra kunder tillsammans med 
Aras tekniker  

• Stöd i marknadsföring och kommunikation mot den svenska marknaden  
 
Läs mer om NOX på www.noxsystems.se 
 

 

Vi förväntar att du 
 

• Har erfarenhet att arbeta säkerhetssystem eller annan relevant erfarenhet.  

• Har förkunskap eller stort intresse att lära mer om NOX  

• Har intresse i att bygga vidare ditt nätverk bland relevanta aktörer på den svenska 
säkerhetsmarknaden  

• Har intresse i försäljning och expansionsstrategi  

• Är positiv och öppen för nya ansvarsområden  

• Är en team-spelare som gillar att arbeta i grupper med olika kompetenser  

• Att du kommer med positiv energi och glädje till arbetsplatsen  

 

http://www.noxsystems.se/


 

 

 
Vi erbjuder 
 

• Lön efter kvalifikationer.  

• Firmabil  
• En dynamisk och progressiv arbetsmiljö med trevliga kollegor.  

• Möjlighet för individuell och professionell utveckling.  

• Arbetsplats i Rødovre samt hemmakontor efter behov  
 
 
Om ARAS 
 
ARAS Security A/S är en distributör och utvecklare av säkerhetsprodukter. Verksamheten 
grundades i februari 1986, med målet att sälja pålitliga system till auktoriserade installatörer. 
ARAS är återförsäljare av produkter från NOX Systems, RBH Access Technologies, Panasonic, 
Bosch, Idesco, och våra egna varumärken som Xyclop, CamTech m.fl. 
 
ARAS erbjuder några av säkerhetsbranschens mest avancerade produkter, rådgivning, support och 
utveckling av användargränssnitt. Utöver detta sköter ARAS även integrationer till 
säkerhetsanläggningar, som exempelvis intelligent fastighetsteknologi, bokningssystem, och HR-
system.  
 
ARAS har kontor i Danmark, Holland, Belgien, England och Turkiet. 
I Danmark är ARAS totalt 15 medarbetare och räknar med att växa löpande närmsta åren.  
 
Ytterligare information kan du hitta på vår hemsida, www.aras.dk/svenska, eller genom att 
kontakta Michael Gelvan, CEO, på mik@aras.dk eller telefon +45 70 27 40 90.  

 
 
Vill du bli en del av ARAS?  
 
Skicka gärna din ansökning så fort möjligt, vi hanterar ansökningar löpande. Bifoga CV och 
eventuella referenser till din ansökning.  
 
Skicka ansökningen till mik@aras.dk.  
 
Vi ser fram emot att höra från dig! 
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