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Aasta Turvatehniku kandidaat
Esitab ETEL liige:

Forus Security AS

Kandidaadi nimi:

Aleksander Burõgin

Kandidaadi vanus:

24

Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga
hooldusspetsialistina:

Oma tööalast karjääri tehnikuna alustas Aleksander neljakuuse tööpraktikaga kogenud
kolleegide käe all. Õpihimulise ja taiplikuna omandas ta kiiresti teadmised ja oskused, et
alustada iseseisvat tööd turvatehnikuna. Pärast ametlikku kompetentsi kinnitust 2019. aasta
jaanuaris, liitus Aleksander Forus Security ida regiooni suurima kliendi Eesti Energia
tehnikameeskonnaga. Aleksandri peamisteks tööülesanneteks on turvasüsteemide paigaldus,
rikete likvideerimine ja valvesüsteemide hooldus.

Tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse, valve-, tuleohutus-, rahakäsitlussüsteemid ja
muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel:

Alekander töötab Forus Security AS turvasüsteemide tehnikuna alates 01.10.2018.

Valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu (nt.
turvasüsteemide tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt):

•
•

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (kutsetunnistuse nr 176171)
Töötaja on korduvalt läbinud Esser turvasüsteemide koolituse ning lisaks Bosch ATS
süsteemide koolituse.

Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:

•

Käesoleva aasta veebruaris valiti Aleksander Forus Security Aasta Turvatehnikuks
2021

Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 23.01.2020

Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne):

Aleksander töötab ohutuse seisukohalt väga keerukal, suurel ja olulisel objektil Eesti
Energias. Eesti Energia tuleohutuse peaspetsialistilt on Aleksander saanud ka kirjaliku
tunnustuse, milles märgiti, et Aleksandri poolt teostatud kaabeltunnelite hooldustööd on
tehtud väga kvaliteetselt ning aasta jooksul on esinenud vaid üks rike, mis on sellise mahu ja
kaaluga objektil tähelepanuväärne tulemus.

Igapäevane teeninduskvaliteet:

Aleksandrist on kasvanud Forus Security üks pädevamaid ja nõutumaid tehnikuid. Talle
püstitatud ülesanded sooritab Aleksander alati õigeaegselt ja korrektselt. Aleksander on oma
kohusetundliku töösse suhtumisega pälvinud korduvalt head tagasisidet ka kliendilt.

Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel:

Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus:

Kandidaadi isikuomadused:

Olles ise täpne ja kohusetundlik oma tööülesannete täitmisel, nõuab Aleksander seda ka oma
kolleegidelt. Aleksander omandab tööks vajalikke oskusi nii pidevalt iseseisvalt õppides kui
ka läbi mitmete koolituste.

Muu märkimisväärne info:
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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:
Raimo Heinam
Kandidaadi esitamise kuupäev:
09.05.2022

