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Butikskontrol
Brugen af butikskontrollant er en effektiv foranstaltning i bekæmpelsen af svind. Vagten optræder
i civil påklædning og opfører sig umiddelbart som enhver anden handlende kunde i butikken.
Opgaven består i at spotte potentielle butikstyve, observere deres adfærd og efterfølgende
pågribe disse på en diskret og professionel måde. Butikskontrollanten varetager tilbageholdelsen
af tyven og håndterer den efterfølgende politianmeldelse og bortvisning.
Servicevagt / Receptionistvagt / Fastvagt
Servicevagtens opgaver består i at signalere tryghed og sikkerhed, holde opsyn med området og
være anvisende og behjælpelig over for kunder og personale og samtidig være retvisende og
adfærdsregulerende i henhold til virksomhedens procedurer og politikker.
Er der brug for en decideret receptionist vagt har en del af vores vægtere et godt kendskab til
engelsk, tysk, pc og ”pedel” lignende opgaver, således at de på deres vagter kan bruges til mange
typer opgaver af forefaldende arbejde.
Fastvagten befinder sig ved virksomhedens adgangsvej, hvad enten det er udvendigt i form af port
kontrol eller inden døre i forbindelse med virksomhedens reception eller kontrolrum. Vagtens
opgave er at kontrollere al trafik ind og ud af virksomheden, det være sig medarbejdere, kunder,
gæster og leverandører, og hermed holde opsyn med området og sikre sig, at alt foregår, som det
skal.
Udgangskontrol
Vi udfører udgangskontrol, som er en kontrol af medarbejdere, leverandører og andet personale,
når de forlader virksomheden. Kontrollen skal sikre, at der ikke medtages andre varer, end dem
der tilhører den enkelte personligt og varer, som er betalt for.
Denne vagtydelse kan med fordel kombineres med brugen af butikskontrollanter og dermed
udgøre en målrettet og effektiv indsats mod forekomsten af svind.
Tilsynsvagt
Vagten foretager tilsyn med private boligområder, sommerhuse, offentlige institutioner og
ejendomme, virksomheder og byggepladser.
Ydelsen kan fortages både som indvendigt som udvendigt tilsyn.
Generelt gælder det for denne type vagtydelse, at vagten ved sin tilstedeværelse i området og
ankomst til den pågældende opgave tydeligt signalerer, at der holdes opsyn med ejendommen og
området og har dermed en forbyggende virkning i forhold til indbrud og hærværk.
Dørmænd
Det er vigtigt for os, at alle dine gæster oplever en ensartet behandling, både i
afvisningssituationer såvel som i almindeligt forekommende servicesituationer. Ved afvisninger i
døren er det vigtigt, at kunden forstår, hvorfor han eller hun er blevet afvist ligesom det er vigtigt,
at en afvist kunde går fra stedet med æren i fuld behold.
Intet er mere ødelæggende for din forretning, hvis dørmanden ikke er assertiv i sin optræden og
forstår, at han er den første kontakt med din virksomheds kunder.
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VIP / Røde løber-vagt.
VIP-vagt er for dig, der ønsker mere end en almindelig dørmand. Vores VIP-vagt har fokus rettet
mod kundeservice og skal ses mere som en serviceperson, der naturligvis udfører det samme
kontrolarbejde som en dørmand, men samtidigt er dine kunders serviceperson som, blandt andet,
kan: Stå ved den røde løber, bestille taxa, henvise bord, åbne døren til taxaen/ limousinen, give
dine kunder en hånd med at holde jakken eller håndtasken.
Sikring og alarmer
Opsætning af alarmsystemer med vide transmission som kan sendes direkte til din smartphone
samtidigt med, at alt materiale lagres på separat harddisk. Når materialet lagres på en separat
harddisk, har du altid muligheden for at viderebringe materialet som kan betyde forskel mellem
opklaring eller henlæggelse. Desuden giver videoovervågning en ekstra passiv sikkerhed som kan
øge din sikkerhedsfølelse.
Crowd control – planlægning og ledelse.
Vagterne som er uddannet i Crowd control, er i stand til på en sikkerhedsmæssig korrekt måde at
planlægge, lede og vejlede ved håndtering af større menneskemængder ved forskellige typer af
arrangementer med baggrund i gældende lovgivning.
Vagterne kan under hensyntagen til sikkerheden, planlægge og opbygge adgangskontrol og
visitationsområde, samt vejlede om optimale adgangsforhold for brandvæsen, ambulancetjeneste,
samariterstationer, vagt og backstage område. Derud over kan de lede holdarbejde, samarbejde
tværfagligt samt anvende radio- og alternativ kommunikation.
Institutionsvagter
Vi tilbyder, som noget helt unikt, at indtræde i opgaver med eksempelvis utilpassede unge,
domsanbragte kriminelle og lignende persongrupper, hvor særlige pædagogiske og
undervisningsmæssige realkompetencer og præferencer er påkrævet. (eks. Autisme moduler,
voksenpædagogisk uddannelse, verbal/konflikthåndtering og undervisningslære).
LF Vagt har bl.a. løftet opgaver på lukkede afdelinger og en række private opholdssteder.

LF Vagt har stiftet FG Security som er et konsortium bestående af tre lokalt forankrede selskaber
på Lolland, Falster og Sydsjælland, - LF Vagt, PL Brandteknik og AL-Sikring. FG Security er stiftet
med tanken om at bevare og skaffe flere lokale arbejdspladser på de fremtidige anlægsopgaver
bl.a. Femern forbindelsen.
FG Security har ekspertise indenfor industrisikkerhed, beredskabsplaner, vagtmandskab,
brandsikkerhed og sikkerhedskurser, bl.a. førstehjælp og brandbekæmpelse.
Vi benytter højt uddannet personale til udførsel og planlægning af både opgaver og
sikkerhedskurser, hvilket gør at opgaven bliver løst på den mest kompetente måde.
En af kernekompetencerne i FG Security er projektering af særligt sensitive områder, bl.a. på
byggepladser, havne- og industriområder omkring perimetersikring, bevogtning samt alarm- og
videoudstyr. Vi løser opgaven fra initialfasen, til et fuldt operativt system er kørende, herunder
systemopsætning, og efterfølgende drift/servicering af alarm og videoudstyr, samt de nødvendige
foranstaltninger i og omkring bevogtnings og bemandingssituationen. FG Security leverer ligeledes
VIP kørsel og løser livvagt opgaver, med opbakning af paramediciner, samt teambuilding kurser.
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Særlig støtte og mentor ordning i form af opgaver som er underlagt bl.a. service- og
kontanthjælpslovgivningen.
Vi tilbyder mentorer der kan give praktisk støtte, hjælpe til den enkelte med at få struktur på
hverdagen, komme op om morgenen, overholde aftaler eller finde en bolig. Endvidere at udfylde
papirer, lægge budgetter, motivere til arbejde, uddannelse og til at indgå i sociale relationer.
De kan også hjælpe med at håndtere psykiske, sociale, misbrugs- og familiemæssige problemer og
hjælpe med at forklare og anvende den støtte, som den enkelte får fx fra en psykolog eller et
misbrugscenter. Vi syntes det er vigtigt at møde folk i øjenhøjde for at opnå det bedst mulige
samarbejde. Derfor består vores mentorer af en bred skarer af, Pædagoger, Coach,
misbrugskonsulenter, fitnessinstruktører, miljøterapeuter, SSA/SSH, personer som tidligere har
været beskæftiget inden for området, personer med en erhvervsuddannelse og med en masse
livserfaring som forstår og formår at støtte og hjælpe andre borgere.
LF Mentor indgår i mentorordninger over både kortere og længere perioder, med individuelle
løsninger, så som undervisning, lægning af husbudget, kørsel til og fra aktivering, til sygehus, andre
undersøgelser osv.
For råd, vejledning og et uforpligtigende tilbud.
Giv os et kald.

Kidnakken 11 – DK-4930 Maribo CVR nr.: 32 34 87 26
www.lfvagt.dk –www.fgsecurity.eu – www.lfmentor.dk

Tlf. +45 30 49 37 87
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