
Vagtservice i særklasse
Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.

VAGTSERVICE



KVALITET, KOMPETENCER
OG KUNDEN I CENTRUM.

Dedikeret til vagt og sikkerhed
Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikker-

hedsvirksomhed, som har eksisteret siden 1985.

Vi udfører mange komplicerede opgaver hver eneste 

dag og tilfredsstiller selv de mest forventningsfulde 

kunder – overalt i Danmark.

Vagtservice Danmark er
markant anderledes.
Mange oplever, at der er stor afstand mellem den pris 

de betaler for deres sikkerhedsløsning og den kvali-

tet, som de reelt får leveret.

Vagtservice Danmark har valgt at fokusere på en sam-

let løsning hvor alle elementer indgår i løsningen. Vagt, 

- Tekniske installationer – Mekanisksikring, samt skilt-

ning, rapportering og afdækning når skaden er sket.

Vores fokusering betyder at vort vagtpersonale kan 

arbejde langt mere effektivt på den enkelte kunde og 

kundens behov. Vores avancerede top effektive sty-

ringssystem gør at vagtpersonalet får frigivet tid til 

vigtig opfølgning, kvalitetssikring, kundekontakt og 

medarbejderpleje.



Kompetente medarbejdere
Vagtservice Danmark besidder et arbejdsmiljø, 

som konstant rekrutterer og tiltrækker branchens 

bedste medarbejdere. Vores DNA ligger i at fast-

holde det ekstrem høje serviceniveau, og derved 

være blandt branchens førende indenfor viden, 

nye metoder og produkter.

Dette mantra er vores ledestjerne, så merværdien 

for vores dygtige medarbejdere, kommer vores 

kunder til glæde og gavn – hver eneste dag.

Kontakt os allerede i dag og få et uforpligtende 

tilbud på en serviceløsning indenfor dine vagt- og 

sikkerhedsløsninger.

70 112 100
DØGNVAGT

Det er ikke svært at tænke nyt
Hvis du tror, at det er besværligt og tidskrævende at 

skifte vagtselskab, må vi desværre skuffe dig!

Vagtservice Danmark har nemlig bevist det modsat-

te utallige gange. Vores mangeårige erfaringer, sik-

rer nye kunder en smidig overgang til Vagtservice 

Danmark, med et absolut minimum af ressourcer fra 

kundens side.

Vi kender udfordringerne
Vagtservice Danmark har udarbejdet en kvalitets- 

manual, som nøje beskriver alle processer i forbindelse 

med kvalitetssikring af den enkelte opgave.

Kvalitetsmanualen omfatter bl.a. en omfattende 

egenkontrol samt en tæt kvalitetsopfølgning, udført 

af vores dedikerede vagtpersonale.

På denne måde sikrer vi kunden, at vi udfører den 

aftalte kvalitet. Kombineret med vores fyldestgørende 

dokumentation og rapportering, vil opgaven altid bli-

ve leveret i fuld overensstemmelse med den indgåede 

aftale – dag efter dag, året rundt!



CSR – vi tager ansvar for alle
Vagtservice Danmark arbejder hver dag effektivt med 

CSR (Corporate Social Responsibility). Vi tager hen-

syn til miljøet, således at vi til stadighed kan opfylde 

Danmarks og EU’s miljøkrav.

Vores medarbejdere drager hver dag stor glæde af 

vores gennemarbejdede personalepolitik, som til sta-

dighed tager hensyn til alle forhold indenfor Arbejds-

tilsynets generelle arbejdsforhold, alkohol, rygning, 

aktiv fraværs bekæmpelse, nærved hændelser m.v.

Sikkerhed med merværdi
Vi er en danskejet sikkerhedsvirksomhed, som sæt-

ter tætte relationer og sunde værdier i fokus.  Dette 

kombineret med vores flade organisationsstruktur, 

gør at vore kunder altid kan forvente hurtig og effek-

tiv respons på alle henvendelser.

Vagt- og sikkerhedspersonale
En professionel vagtordning med synlige vagter er   

din bedste sikkerhed mod røveri, svind og hærværk, 

samtidig med at dine kunder og medarbejdere føler 

større tryghed i hverdagen.

●  Servicevagt

●  Alarmpatrulje

●  Stationær vagt

●  Receptionsvagt

●  Rundering og kæmning

●  Eventvagt og kontrollører

●  Adgangs- og udgangskontrol

Tekniske sikkerhedsløsninger
Teknisk sikring af dine værdier er grundfundamentet i 

enhver sikkerhedsløsning hele døgnet. Hurtig alarme-

ring giver hurtig indsats, døgnet rundt.

●  Dørtelefon

●  Alarmanlæg

●  Overfaldstryk

●  Adgangskontrol

●  Tågesikringsanlæg

●  Kameraovervågning

●  Brandalarmeringsanlæg

Mekaniske sikringsløsninger
Mekanisk sikring er grundlaget for en sikker opbeva-

ring af dine værdier, som skal beskyttes mod indbrud 

og hærværk.

●  Rullegitre

●  Branddøre

● Gitterhegn

●  Roadblocks

●  Vinduessikring / gitre

●  Penge- og brandskabe

●  Låse- og nøglesystemer



Certificeringer 
Vagtservice Danmark er naturligvis certificeret i over-

ensstemmelse med ISO DNV-GL 9001:2008, samt 

registeret hos Forsikring & Pension til levering af vagt 

og sikringsydelser i Danmark. Medlem af Dansk Brand 

& Sikringsteknisk institut og rådgivning af eksamineret 

sikringsrådgiver som er registeret hos CFPA EUROPE. 

Hos Vagtservice Danmark ønsker vi at udmærke os i 

kraft af vores unikke kompetencer og stærke værdier. 

Vores eget sunde værdisæt er din garanti for, at vi 

kvalificerer os til også at beskytte dine værdier.

Unik Kundeservice
Vi sætter altid kunden i centrum og fokuserer på kun-

dens behov og ønsker. Vi sætter en ære i at give vores 

kunder lidt mere end de forventer!

For os er troværdighed og ærlighed, i alle samarbej-

dets faser, en selvfølge. At overholde aftaler, er en 

ufravigelig holdning i vores troværdige samarbejde.

Alarmberedskab og døgnvagt
Vores organisatoriske set-up i vores familievirksom-

heder giver os stor fleksibilitet, handlekraft og styrke.

●  Vagtservice Danmark

●  Skadeservice Danmark

●  Industriservice Danmark

●  Rengøringsservice Danmark

Med mere end 300 medarbejdere placeret i vores fire 

centre i Aalborg, Århus, Kolding og København sikrer 

vi hurtig udrykning døgnet rundt i henhold til gæl-

dende udrykningstider fra Forsikring & Pension.

 Døgnvagt 70 112 112

  Vores effektive vagtcentral med tilhørende 

kundeservice modtager opkald 24 timer i døg-

net, alle ugens 7 dage - året rundt. Ved akut 

skade – rykker vi ud med kompetent mand-

skab og alt nødvendigt udstyr.



70 112 100 ● info@vagtservice-danmark.dk ● www.vagtservice-danmark.dk

Aalborg ● Århus ● Kolding ● København

VAGTSERVICE

Et komplet sikkerhedskoncept til

Byggepladser

Vagtservice Danmark tilbyder at gennemgå sikker-

hedsniveauet på byggepladsen med særligt fokus på: 

●  Tyveri ●  Ulykker ●  Hærværk ●  Svind

Virksomheder

Vagtservice Danmark tilbyder at gennemgå sikker-

hedsniveauet i virksomheden med særligt fokus på: 

●  Indbrud ●  Ulykker ●  Hærværk ●  Svind

Detailhandelen

Vagtservice Danmark tilbyder at gennemgå sikker-

hedsniveauet i butikken med særligt fokus på: 

● Tyveri ● Røveri ● Brand ●  Svind

Boligselskaber

Vagtservice Danmark tilbyder at gennemgå sikker-

hedsniveauet i boligselskabet med særligt fokus på: 

● Tyveri ● Ulykker ● Hærværk ● Brand

Hoteller

Vagtservice Danmark tilbyder at gennemgå sikker-

hedsniveauet på hotellet med særligt fokus på: 

● Tyveri ● Ulykker ● Hærværk ● Brand

Den offentlige sektor

Vagtservice Danmark tilbyder at gennemgå sikker-

hedsniveauet på intuitionen med særligt fokus på: 

● Tyveri ● Overfald ● Hærværk ● Brand

Gratis sikkerhedstjek
Vagtservice Danmark anbefaler et sikkerhedstjek for 

at skabe overblik over virksomhedens sikkerheds- 

niveau og finde de huller, som indbrudstyve i stadigt 

større tal benytter sig af.

Et sikkerhedstjek fra Vagtservice Danmark af den 

eksisterende sikkerhedsløsning, herunder om den 

overholder gældende forsikringskrav. Derefter ud-

arbejdes et oplæg til optimering af virksomhedens 

sikring og sikkerhedsrutiner.

Hvad omfatter et sikkerhedstjek?
Et sikkerhedstjek tager udgangspunkt i kundens for-

sikringskrav og omfatter følgende:

● Forsikringskrav

● Sikkerhedsprocedurer

●  Vagtpersonale

●  Teknisk sikkerhedsløsning

● Mekanisk sikring

På baggrund af dette sikkerhedstjek udarbejder Vagt-

service Danmark en rapport, som giver dig det fulde 

overblik over det aktuelle sikkerhedsniveau. Rappor-

ten indeholder desuden vores anbefalinger til relevan-

te områder, hvor sikkerheden kan styrkes i forhold til 

medarbejdere, arbejdsmiljø og værdier samtidig med, 

at sikkerheden bliver bragt i overensstemmelse med 

gældende forsikringskrav eller interne retningslinjer. 

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud 

på en serviceløsning indenfor VAGT og SIKRING.




