
 
 

NOX teknisk medarbejder – Rødovre eller Aalborg.   
Er du en super skarp tekniker der besidder indgående erfaring med 
sikkerhed og sikring?  Så kan du være lige den medarbejder vi har brug 
for!  

ARAS Security A/S er et succesfuldt firma i stadig vækst. Vi søger nu en 
super-teknisk begavet kollega, som kan hjælpe med at løse de særlige 
udfordrende opgaver vi møder, og være med til at yde support og service 
til vores kunder.  

Jobbet kan varetages fra vores adresse i Rødovre eller i Aalborg.  

Vi søger en teknisk dygtig supportmedarbejder med indgående kendskab 
til elektroniske sikringssystemer (adgangskontrol, overvågning, 
tyverisikring mm.). Det er et krav at ansøger har indgående kendskab til 
SIMS/ NOX systemet. 

Vi er meget stolte af vores serviceniveau som er noget af det bedste i 
branchen. Kunden er altid vores omdrejningspunkt, stor som lille.  

 

Om jobbet  

Dine primære opgaver vil være:  

1. Support på SIMS/NOX produkterne. 
 

2. Test af løsninger og produkter.   
 

3. Hjælp med at sammensætte de rette tekniske løsninger for vores 
kunder.   
 

4. Lejlighedsvise programmerings- og fejlfindingsopgaver ude af huset. 



 

  

 
5. Lejlighedsvis teknisk support ved møder hos slutbrugere, typisk 

sammen med en installatør, eller en af vores sælgere.   
 

6. På sigt også undervisningsopgaver på hhv. DBI/NUSA samt interne 
kurser.  
 
ARAS foretager ikke monteringsopgaver for kunder!   
 

Vi forventer at du  

• Har indgående erfaring med sikkerhed og sikring som helhed.   

• Har indgående kendskab til, SIMS/NOX systemet, og tilhørende 

hardware.   

• Er analytisk og teknisk kompetent i fejlsøgningssituationer.   

• Har praktisk erfaring med TVO, ADK og AIA systemer.   

• Er løsningsorienteret, og kan lide at tale med andre mennesker.   

 
Vi tilbyder  

• Løn efter kvalifikationer.   

• Et dynamisk og godt arbejdsmiljø med gode kollegaer.   

• Mulighed for personlig og faglig udvikling.   

• Arbejdsplads i enten Rødovre eller Aalborg.   

 



 

 

Om ARAS   

ARAS Security A/S er distributør af sikringsprodukter og ydelser. Firmaet 
blev grundlagt i februar 1986 med det formål at sælge pålidelige systemer 
til autoriserede installatører. Vi tilbyder konsulentbistand, projektering 
og udvikling. Vi fører produkter fra NOX Systems, RBH Access 
Technologies, m.fl., samt vores egne brands som CamTech. ARAS tilbyder 
nogle af sikringsbranchens mest avancerede produkter, rådgivning, 
support og udvikling af brugerinterfaces. Integration med intelligent 
bygningsteknologi og IT‐, Online Booking‐ og HRM-systemer er også en 
del af vores egen udvikling. ARAS har afdelinger i Danmark, Sverige, 
Holland, Belgien, og Tyrkiet.  

I Danmark er vi omkring 15 medarbejdere og har brug for flere.   

Yderligere information kan findes på vores hjemmeside, www.aras.dk, 
eller kan fås ved at kontakte Michael Gelvan, CEO, på mik@aras.dk eller 
telefon 70 27 40 90.   

 

Vil du gerne være en del af ARAS?   

Send gerne din ansøgning så hurtigt som muligt, da vi læser ansøgninger 
løbende. Vedlæg endvidere CV og gerne eventuelle anbefalinger. 
Ansøgning kan sendes via e‐mail til mik@aras.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig!   

 
 


