Zaposlujemo
nove sodelavce
na področju
varovanja

Koncern Sintal:
• največja družba za varovanje v
Sloveniji z več kot 25-letno tradicijo
• najvišja povprečna plača v dejavnosti
• možnost napredovanja
• stimulativno delovno okolje
• uporaba visoke tehnologije pri delu

www.sintal.si

varnostnik

varnostnik-gasilec

Koncern Sintal je največja in
vodilna družba za varovanje v
Sloveniji. Smo edini, ki delujemo
na območju celotne države.

varnostnik-receptor

Pri delu uporabljamo najsodobnejše
tehnološke rešitve, ki jih zagotavlja
naš lastni razvojni oddelek.

Motivacija, skrb za kakovost in
Varovanje je dejavnost, ki ne
sodobne rešitve omogočajo, da že
pozna ‘popravnih izpitov’. Naši
več kot petindvajset let veljamo za
zaposleni nosijo veliko odgovornost zanesljivo in učinkovito ekipo.
in opravljajo zelo zahtevno delo.
Smo profesionalno usposobljeni
na vseh področjih fizičnega in
tehničnega varovanja. Redna
organizacija dodatnih in osvežitvenih
izobraževanj pa motiviranim
zaposlenim omogoča osebnostno
in karierno rast.
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Več informacij
o zaposlitvi v
Sintalu:
www.sintal.si

prevoznik denarja

operater VNC

intervent

Nekaj prednosti
zaposlitve v Sintalu:

1.960 REDNO

•

možnost napredovanja v
prevoznika denarja, interventa,
operaterja varnostnonadzornega centra ...

ZAPOSLENIH

•

zaposleni imajo v primerjavi z
ostalimi podjetji v dejavnosti
varovanja vsa leta v povprečju
najvišjo plačo (podatki iz
Ajpesa),

•

zaposleni imajo možnost oddiha
v počitniških apartmajih ob
morju in v toplicah,

•

lastna telovadnica, v kateri
imajo zaposleni možnost
brezplačne vadbe,

•

zaposlene podpiramo pri
dodatnem izobraževanju.

VEČ KOT
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1000

ZADRŽANIH
VLOMILCEV

www.sintal.si

Pridružite
se naši
ekipi
na področju
varovanja!
Pridružite
se naši
ekipi
na področju
varovanja!
Med nami je prostor le za najboljše, predvsem pa za poštene ljudi.
Trenutno so v naši ekipi najbolj dobrodošli motivirani:
interventi | prevozniki denarja | varnostniki na objektih | varnostniki - receptorji

Smo ekipa,
ki veliko doseže.
Na sliki: Zaključek uspešnega
varovanja največje športne
prireditve v samostojni Sloveniji,
EuroBasketa 2013.

Dosežke
nagrajujemo.
Na sliki: Gala podelitev priznanj
ambasadorjem Sintala sodelavcem, ki so se v preteklem
letu posebej izkazali.

Dosežke
tudi praznujemo.
Na sliki: Sintalovi pohodniki
na osvojenem vrhu.

www.sintal.si

