El Grup Securitas [1] és una empresa d'origen suec que es dedica a oferir solucions de seguretat a oficines,
centres comercials, hospitals, estacions i aeroports. L'empresa està present a 52 països i compta amb 310.000
persones empleades a tot el món. A l'estat espanyol Securitas té un equip d'unes 17.000 persones.

Com pots accedir-hi?
Securitas disposa d’una web on podem veure com es treballa a l’empresa:
http://www.securitas.com/es/es/Empleo/ [2]. En aquesta pàgina podem conèixer la filosofia de l’empresa i fins i
tot llegir testimonis de treballadors de Securitas. A l’apartat
http://www.securitas.com/es/es/Empleo/Vacantes-disponibles/ [3] trobarem les vacants actuals i futures a tot
l’estat; és possible fer recerca de llocs de treball segon la província. Podrem sol·licitar el lloc de feina escollit
després de fer el registre on demanen totes les nostres dades i adjuntat el nostre CV.

Quines ofertes de treball pots trobar?
Els llocs de feina més buscats a l’empresa són els següents: tècnic/a de sistemes de seguretat, vigilant de
seguretat i auxiliar de serveis. Per a les persones interessades en el lideratge ofereixen un pla de carrera dirigit
a accedir a llocs de comandament (cap d'equip, inspector, cap de serveis, gerent, etc.). I per a les persones
interessades en convertir-se en experts/especialistes ofereixen la possibilitat que puguin triar el segment o
sector que en major mesura s'adeqüi als seus interessos i habilitats perquè puguin especialitzar-se i convertir-se
en experts.

Perfil buscat
Securitas cerca persones amb un elevat sentit de la integritat, eficaces, capaces de treballar entre bastidors,
pensar de manera proactiva i mantenir la calma davant situacions inesperades. A més és molt important tenir
capacitat d'atenció, predisposició a l'ajuda i orientació al servei. Omplint les nostres dades durant el registre, a
l’apartat “Habilitaciones para Personal de Seguridad” ens demanaran si disposem de la T.I.P. (Targeta
d’Identificació Personal) de diferents tipus (Vigilant de Seguretat, Escolta, Vigilant d’Explosius, Guarda Particular
del Camp o Director de Seguretat ). Això és un requisit molt important a l’hora de poder formar part d’una
empresa que treballa a aquest sector.
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