STATIONÆR

VAGT

EN UNIFORMERET VAGT GIVER TRYGHED
Arbejdstiderne er i dag flydende; mange steder kommer og
går man i døgnets 24 timer. Dette, sammen med større og
større bygninger og komplicerede alarmsystemer gør, at en
uniformeret vagt kan medvirke til en velfungerende og tryg
hverdag, for alle der færdes i huset.

Vi forsøger her, at give nogle eksempler på stationær
vagt. Typisk vil vagtens opgave være en blanding

af de forskellige funktionsbeskrivelser. Har vi ikke
beskrevet en funktion der passer til Deres hov, så
kontakt os gerne og vi finder en løsning.
En vagt kan være en fast årsaftale eller lejlighedsvis
når et behov opstår, af kortere eller længere varighed
- uanset behov stiller vi med den rigtige vagt til
opgaven.

SERVICEVAGT

RECEPTIONSVAGT

Er fast på virksomheden og løser diverse security-opgaver,
som løbende tilsyn med adressen, modtagelse og behandling af alarmsystemer, brandalarmer, sikkerhedssystemer
og driftsanlæg i øvrigt.

Vagten opholder sig typisk i receptionsområdet og
modtager medarbejdere, gæster og besøgende. Opgaverne
for receptionsvagten er, udover adgangskontrol, udstedelse
af gæstekort, bestilling af taxa, modtagelse af pakker og
post, telefonbetjening/omstilling m.v.

Som navnet antyder, kan vagten efter nærmere aftale desuden løse en række serviceopgaver, og dermed positivt
bidrage til den daglige drift. Vi har nævnt en række mulige
opgaver under receptionsvagten, men kan tilføje opgaver,
som opfyldning af kopipapir, kopper og krus, indsamling
af papir til makulering, optælling af udstyr og materialer,
stikprøvekontrol på lager, eftersyn af biler for skader og
km-stand, flaghejsning, nedtagning af flag m.v.
Servicevagten finder du i alle former for virksomheder, hos
kommunen, i parker og på slotte, indkøbscentre, på byggepladsen og til arrangementer af enhver art.

Receptionsvagten kan sideløbende løse rigtig mange
serviceopgaver i huset, f.eks. booking og klargøring
af møderum, udlån af firmabiler/telefoner/udstyr etc.,
postomdeling, uddele aviser og selvfølgelig overvåge
og behandle alarmsystem, sikkerheds-overvågning,
brandalarm m.v.
Receptionsvagten udvælges nøje i samråd med vores
kunde, ligesom uniformering er efter aftale.

SIKKERHEDSVAGT
Vagten har alene fokus på sikkerheden og løser alle relateret
opgaver indenfor security og med fokus på netop den type
virksomhed som vagten betjener.
Vagten kan fra en hovedadresse f.eks. overvåge flere
adresser og passe telefon m.v.
Vagten kan stille hund hvor der f.eks. er tale om bevogtning
af et større areal eller værdier med særlig risiko for at
tiltrække uønskede personer.

PORTVAGT
Funktionen ligger i navnet; typisk er det portvagtens opgave
at foretage kontrol af ind- og udgående færdsel til adressen,
samt være ”vejviser” og guide besøgende den rigtige vej.
Portvagten kan ligeledes foretage kontrol af medbragte
varer, materialer m.v., passe telefon og forestå udlevering
af udstyr m.v.

EVENTVAGT
Vores erfarne eventvagter stiller op til alle former for events;
det kan være fester, julefrokoster, koncerter, udstillinger,
åbent hus, generalforsamlinger, festivaller, fremvisninger
og lignende.
Vagterne er ”robuste” men samtidig servicemindede og
løser opgaverne myndigt med et smil.

SPECIALVAGT
Benyttes hvor opgaven er beskyttelse af personer
(ledsagervagt) eller sikring af inventar/bygninger, hvor der
er et helt særligt behov og/eller en øget risiko. Opgaven
kan også være følgevagt til f.eks. en medarbejder eller en
kørende transport til/fra udlandet eller her i landet.
Vi løser opgaver i forbindelse med events, generalforsamlinger, konkurssager, filmoptagelser, indlukning via fogeden,
kommunale opgaver, afskedigelser, besøg fra udlandet, optræden af kendt(e) person(er), trusler mod virksomheden/
personalet og lignende situationer.
Afdelingen består af en gruppe udvalgte vagter, typisk med
en baggrund i militæret.
Vi fordrer altid en stor grad af fortrolighed og diskretion ved
den slags opgaver.

TEMPORÆR VAGT
Ordet dækker alene over en vagt der bestilles for en kortere periode, ofte med meget kort/akut varsel og kan være
alle typer af vagt. Årsagerne kan være mange, men f.eks.
defekt alarmsystem, defekt dør/port, brandalarm ude af
drift, håndværkere tilstede udenfor normal arbejdstid, ombygning, opbevaring af specielle effekter eller udstyr af stor
værdi, øget risiko for indbrud m.v.

HAR DU BEHOV FOR
EN STATIONÆR VAGT?

SOM SELSKAB OVERHOLDER VASIK
APS ALLE LOVMÆSSIGE SÅVEL SOM
FORSIKRINGSMÆSSIGE KRAV, VI:

Kontakt os for en aftale i dag!

•
•
•
•
•

VASIK APS
World Trade Center
Borupvang 3
2750 Ballerup
Eksamineret sikringsleder

Bo Larsen
tlf. 2892 9035
bl@vasik.dk

www.vasik.dk

Er autoriseret af Rigspolitiet
Benytter kun politigodkendt personale
Har overenskomst med vagtpersonalet
Er godkendt af og registreret hos Forsikring & Pension
Blev i år 2004 det første ISO-certificeret vagtselskab
i Danmark

