Ditt lokale
vaktselskap i Oslo!

Et sikkert valg siden 2011
City Security tilbyr alt innen sikkerhets- og vaktmestertjenester for
små og store virksomheter i Oslo-regionen. Siden starten i 2011 har
selskapet vært i kontinuerlig vekst og utvikling i takt med markedet.
I august 2014 overtok City Security selskapet Oslo Eiendomsservice AS
og tilbyr også vaktmestertjenester. City Security er kåret til Gasellebedrift av avisen Dagens Næringsliv for 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
og 2020. Det er en anerkjennelse for selskapets økonomiske utvikling
siden starten.
I dag har City Security – med ca. 240 ansatte – vakthold for blant
annet Sporveien og Oslo Spektrum. City Security har ledere og ansatte
som har lang og bred erfaring innen event sikkerhet – vi samarbeider
blant annet tett med Pro Sec og Personellsikring, som vi også deler
lokaler med på Ryen i Oslo. I tillegg til rene vektertjenester kan vi
også levere – med våre samarbeidspartnere – kurs, alarmmontering,
samband og en rekke andre tjenester. City Security ønsker å være mer
enn bare en leverandør av tjenester. Det betyr at vi i City Security er
tettere på enn andre vaktselskap – i form av korte kommandolinjer
og personlig oppfølging av kunder så vel som ansatte. Dette gjør oss
til en helhetlig leverandør av sikkerhet, og sammen med våre kunder
kommer vi frem til de beste og tryggeste løsningene for våre kunder.

Vi i City Security gleder oss til å ta fatt på nye oppdrag
– så ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Sikkerhet fra A til Å

NOEN AV VÅRE TJENESTER
• Arrangementssikring
• Ordensvakttjenester

Selskapet kan tilby alt innen vakthold for små og store
bedrifter og private kunder i Oslo-området. Kompetansen
vår er særdeles god innen stasjonært vakthold og mobilt
vakthold. City Security AS er et selskap med erfaring
utover den ordinære oppgaven innen sikkerhet, og vi
leverer tjenester som er tilpasset våre kunder. Helt fra
starten har vi villet satse på å gi en mer personlig tjeneste.

• Mobilvakt
• Sentervakthold
• Resepsjon og sentralbord
• Doorman
• Stasjonært vakthold
• Ledsagertjeneste
• Alarm og utrykning

City Security har ledere og vektere med over
20 års erfaring fra vekterbransjen.

Referanser
City Security AS har opp gjennom årene
opparbeidet seg en portefølje med
mange referansekunder og mange av
disse er vi så heldige å få jobbe med
over lengre perioder. Det at mange
av våre kunder velger å komme
tilbake til oss gang på gang, viser at
vi er et selskap som leverer det man
lover i tillegg til at vi er fleksible og
løsningsorienterte. Du finner flere av
våre referanser på våre hjemmesider.

• Oslo Spektrum
• Louis Vuitton
• Avinor Flysikring
• Sporveien
• Domus & Medicus
• Anthon Eiendom
• Diakonhjemmet
• Drøbak Havnefestival
• Furuset Senter
• Linstow Eiendom
• OsloMet
• Oslo Konserthus
• Moncler
• Norsk Gjenvinning

www.citysecurity.no

• Watrium Eiendom
• Steen & Strøm

Din ordensvaktleverandør
i Oslo og omegn

www.personellsikring.no

Våre samarbeidspartnere
PRO SEC PROFESSIONAL SECURITY

M-16 AKERSHUS VAKTSELSKAP

- Arrangementssikring

- Sikkerhet og etterforskning

Pro Sec Professional Security AS ble etablert i 1986 og
har Norges lengste erfaring i arrangementssikring, og
leverer sikkerhet til de største festivaler og konsertene
som blir arrangert i landet.

M-16 ble etablert i 2001 med fokus på sikkerhet og
etterforskning. M-16 Akershus Vaktselskap er et
offentlig godkjent vaktselskap som leverer tjenester
som mobile og stasjonære tjenester, mottar alarmer
og utrykningstjeneste – og tar dermed ansvar for hele
verdikjeden. Selskapet leverer også sikkerhetstekniske
løsninger som innbruddsalarm og kameraovervåkning.
City Security AS eier 50 % av M-16 Akershus
Vaktselskap AS, og også her samarbeider vi på tvers
for å levere en helhetlig tjeneste. M-16 er utførende
part på mobile oppdrag og utrykningsoppdrag. Vi
sikrer dine verdier, enten i form av et stasjonært vakthold eller som en mobil tjeneste der vi jevnlig kommer
innom og sjekker fasade og uteområder. For å
optimalisere tjenestene kombinerer vi ofte stasjonært
og mobilt vakthold med andre sikkerhetstiltak som
bl.a. taktisk bruk av bilder fra overvåkningskamera.

Vi jobber i hele landet, og har levert tjenester
til M
 idnattsolfestivalen i Lakseelv i nord til
Skalldyrfestivalen i sør. Bredden i våre ansattes
bakgrunn og kompetanse gjør oss samlet skikket til å
løse oppdraget på best mulig måte, og håndtere de
situasjoner som måtte oppstå.

Les mer på: www.prosec.no

Les mer på: www.m16.no

Eksperthjelp til regnskapet

Din komplette partner av økonomitjenester
og regnskapssystemer
Les mer på athene.no

Personellsikring

- Ordensvakttjenester

Personellsikring AS ble startet 1.august 2019 med
ordensvakttjenester som satsningsområde. 
City S ecurity eier 90 % av Personellsikring AS, og vi
samarbeider på tvers for å gi våre kunder en helhetlig
tjeneste. Personellsikring AS kan tilby alt innen vakthold for små og store bedrifter og private kunder
i Oslo-området. Kompetansen vår er særdeles god
innenfor ordensvakttjeneste.

Personellsikring er et selskap med erfaring utover
den ordinære oppgaven innen sikkerhet, og vi leverer
tjenester som er tilpasset våre kunder. Helt fra starten
har Personellsikring satset på å gi en mer personlig
tjeneste. Personellsikring har ledere og ordensvakter
med over 20 års erfaring fra bransjen.

Les mer på: www.personellsikring.no

LEVERANDØR AV PROFILKLÆR TIL

Pløens gate 2 B, 0181 Oslo • Tlf. 22 33 30 00 • E-post: nilz@milz.no • www.nilz.no

KONTAKT OSS
Sandstuveien 70F, 0680 Oslo
post@citysecurity.no
Tlf. 22 75 15 00

«

Vi er på jobb hver dag for å levere til våre
kunder. Det er det som gjør at City Security
er og blir et selskap som utvikles i takt med
hva markedet ønsker. Denne mentaliteten
ligger også hos alle våre ansatte – i bunn og
grunn er nettopp dét, det viktigste vi har.

»
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Les mer på citysecurity.no
Følg oss på Facebok & Instagram

