Stasjonær vektertjeneste
Leveres av S.O.S Security, ledende leverandør av
alle typer kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.
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S.O.S

STASJONÆR VEKTERTJENESTE NATT/DAG

Stasjonærvekter vil være en svært sentral person i sikkerhetsarbeidet på oppdragsgivers lokasjoner. Vekter
vil ha ansvaret for kontroll av bygningen innvendig og utvendig samt kontroll med og overvåking av systemer.
I tillegg er denne vekterfunksjonen sentral under brannalarmer, samt eventuell påfølgende evakuering.
Vekter er ofte den første personen publikum møter ved besøk i oppdragsgivers bygninger. Våre vektere vil
derfor være en viktig del av kundens ansikt utad og vekterne har alltid sterkt fokus på å opprettholde en høy
servicegrad samtidig som sikkerheten ivaretas på en god måte. Det betyr at oppmerksomheten og
årvåkenheten til vekteren er høy, og at vekterens kompetanse og kunnskap om lokasjonens funksjoner er på
topp. Alltid oppdatert på dagens og ukens aktiviteter for oppdraget.
Enhver som henvender seg til vekter vil bli møtt med respekt og høighet, uavhengig av den besøkendes
posisjon, adferd og sinnsstemning.
Noen eksempler på typiske oppgaver våre vektere kan utøve:
- Ta i mot, registrere inn/ut leverandører, bistå publikum, nyansatte og besøkende.
- Motta og videreformidle post og vareleveranser.
- Rekvirere taxi for besøkende.

Bidra til økt trygghet og sikkerhet for oppdragsgiver ved:
- Føre kontroll med adgang til oppdragsgivers sine lokaler, kontrollere ID og avvise uvedkommende.
- Før, under og etter åpningstid kan vekterne gå kontrollrunder for å sjekke utstyr og installasjoner av
betydning for sikkerheten, sikre funksjonalitet og rapportere eventuelle behov for reparasjoner, utbedringer,
vedlikehold eller oppgraderinger. Våre vektere kan delta i oppdragsgiver sin internkontroll samt assistere
oppdragsgiver med sikkerhetstiltak etter gjeldende sikkerhetsrutiner.
- Bistå ved brann og evakuering i henhold til bedriftens interne HMS rutiner.
- Forholde seg til instrukser ved å varsle og bistå politi og nødetater ved demonstrasjoner, brann, sykdom,
skader og illebennende, okkupasjon og villede hendelser som f.eks trusler.
- Ved å daglig kommunisere med ansatte og personer som jobber og ferdes i oppdragsgivers bygninger og
eiendommer kan vekterne også ha en viktig rolle i å bygge holdninger og spre informasjon om aktuelle HMS
tiltak.
Våre vekter har svært gode kunnskaper om arbeid i stasjonærtjeneste, de kjenner til tilgjengelige ressurser
både internt og eksternt og har gjennomgående god oversikt over mennesker på huset, samt huset og husets
aktiviteter.
Vekter er en viktig ressurs når det gjennomføres øvelser på utløst alarm, med særlig fokus på at det tekniske
materiellet fungerer og alltid er operativt, og at varsling til politi og nødetater som ambulanse og brannvesen
fungerer. Vekter bistår når det øves på hvordan alarmsentralen håndterer igangværende alarmsituasjon og
hvordan vekter og øvrig personell opptrer frem til bistand fra nødetater er på plass.

TA KONTAKT MED OSS OG VI AVTALER
TID FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE.
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