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Aasta Turvatöötaja kandidaat        

           

Esitab ETEL liige: 

 

Viking Security AS 

Kandidaadi nimi: 

 

Ljudmila Homjakova 

Kandidaadi vanus: 

 

 52 

 
Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane 

märkimisväärne tegu 

 

 

Ljudmila on musternäide stabiilsusest ja järjepidevusest. Ta 

on töötanud Tallinna Kaubamaja objektil 12 aastat ning tema 

hoog ei rauge. Tema töös on oluline resultaat, mida ta 

igakuiselt ka saavutab läbi ärahoitud õigusrikkumiste. 

Aastast-aastasse kasvab Ljudmilla ärahoitud kahjude summa, 

mis oli 2017.aastal  3249,35 eurot ja  2018.aastal 3341,84 

eurot.  

 

 

Tänu suurtele kogemustele on Ljudmila ka mentori rollis, kus 

on eeskujuks kõigile uutele liikmetele, keda vajadusel 

juhendab ja õpetab. Just suured kogemused ja oskus neid hästi 

edasi anda, mis  teeb temast ettevõtte jaoks veelgi olulisema 

liikme. 

 

 

 

  
Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal  

 

 

 

Ljudmila on pikaajaline Tallinna 

Kaubamaja turvameeskonna liige, kus 

töötas terve möödunud aasta 

videovalvekeskuse videooperaatori 

ametikohal. Tallinna Kaubamaja objekt on 

„pahadele poistele“ üheks peamiseks 

sihtmärgiks, kuna kallid kaubamärgid 

panevad näpud sügelema. Antud objekti 

külastavad lisaks kohalikele pahalastele ka 

kogenud välismaalased, kes tegelevad eriti 

organiseeritult. Seega tuleb antud objektil 

olla eriti valvas ja anda endast alati parim.  

 

 

 
Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal 
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Ljudmila alustas tööd turvavaldkonnas juba 2005. aastal ning liitus Viking Security-ga juba 

12-aastat tagasi (endine Tallinna Kaubamaja turvateenistus). Täna töötab ta Tallinna 

Kaubamaja videovalvekeskuse videooperaatorina, kuid tööd alustas ta saaliturvatöötajana.  

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 

 

• Iga aastaselt Kaubamaja turvameeskonna kolme parema turvatöötaja hulgas. 

• 2017. aastal nomineeriti Viking Security AS parimaks videooperaatoriks. 

• 2018. aastal tunnistati Viking Security AS firma parimaks turvatöötajaks. 

 

 

 

Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

 

Tema teeninduskvaliteeti hindab kõrgelt Kaubamaja juhtkond ja töötajad. Tegu on kui 

Kaubamaja suure pere liikmena, kes on ühise eesmärgi eest väljas. Kuna tema suur töö 

toimub läbi kaamerasilma, siis tihtipeale jääb see üldsusele märkamata. Videooperaatori töö 

kvaliteedi üheks mõõdupuuks saavad olla valesti kinnipidamiste arv, mida Ljudmila puhul 

peeaegu ei esine.  

 

 

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

 

Lisaks töö- ja eraelu kõrvalt leiab Ljudmila jõudu ka osalemaks lapse kooli lapsevanemate 

nõukogus. Samuti on ta osalenud aktsioonis „Aitame koos“ läbi mille toetakse 

vähekindlustatud peresid.  

 

Samuti ei jää talle märkamata kaaskodanikud, kes tihtipeale abi vajavad. Nimelt on Ljudmila 

abiks oma korterelamu vanuritele ja regulaarne veredoonor.  

 
Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine: 
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Ljudmila suurimaks väärtuseks on perekond. 

Ta on kolme lapse ema ja ühe lapse vanaema. 

Peab oluliseks perekondlike koosviibimisi ja 

ühisüritusi. Oma suurimaks kireks peab ta 

reisimist ja mis saaks veel parem olla, kui 

ühendada omavahel kaks olulist osapoolt – 

pere ja reisimine. Seega mööduvadki vabad 

hetkel enamjaolt koos pereliikmetega 

reisides.  

 

Mõistagi on Ljudmila jaoks ka oluline 

tervislik eluviis nii enda pärast, kui ka 

seepärast, et olla eeskujuks enda lastele ja 

lapselapsele. 

 

 

 

Kandidaadi isikuomadused: 

 

 

• Vastutustundlik 

• Inspireeriv 

• Täpne 

• Abivalmis 

• Sihikindel 

• Ühiskondlik 

 

Muu märkimisväärne info: 

 

 

 

 

VAATA LJUDMILAT TUTVUSTAVAT VIDEO SIIT 
 

 

 

 

https://vikingsecurity.ee/konkurss2018/turvatootaja/
https://vikingsecurity.ee/konkurss2018/turvatootaja/
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Kandidaadi esitajal on soovi korral võimalus esitada lisamaterjale ettepaneku paremaks 

ilmestamiseks. Soovituslik on kindlasti lisada kandidaadi pilt. Valik tehakse elektrooniliselt 

komisjoni liikmetele esitatud dokumentide alusel. 

 

Kandidaadi digitaalselt esitanud ETEL liikme volitatud esindaja nimi: 

 

 

Tannar Tiitsar 

 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

29.03.2019 

 

 


