Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 15.03.2017
Aasta Turvatehniku kandidaat
Esitab ETEL liige:

G4S Eesti

Kandidaadi nimi:

Henry Tauden
37

Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga
hooldusspetsialistina:

Henry Taudenil täitub peagi 15 aastat, kus ta on aidanud meil tehniliselt Eestit turvalisemaks
muuta. Karjääri turvatehnika valdkonnas alustas ta ettevõttes Falcki aegadel (punaste
tunkedega poiss ☺). Enne seda korraks proovis elektriku ametit aga loobus (tema jaoks liiga
suured kaablid). Täna on tema ametinimetus IT ja turvasüsteemide tehnik.
Henry on kolleegidele hinnatud eeskuju ja mentor, kelle käe all on mitmed tehnikud
iseseisvalt rajale saanud.
Ta on alti oma tiimi tugevaks pidanud ja täna on ta võtnud rolli ise seda suunata ja juhtida.
Näiteks oma tiimiga paigaldas ja seadistas ta Eleringi 45 alajaama videovalve paigaldust.
Samal ajal teostas „pisemate“ objektide paigaldust - Tondi põhikool, Tabasalu gümnaasium
ja põhikool.
Valdavalt võtab ette suuremaid objekte ja teab täpselt kes-kus millega, kui palju ja millal
peab tegelema. Hoolitseb selle eest, et seadmed töötaksid nii nagu klient ootab ja paneb
vajadusel erinevad süsteemid omavahel suhtlema. Alati peab tulemus olema viks ja viisakas
nii paberitel kui ka otse silmaga vaadates.
Hetkel on käsil suurematest projektidest büroohoone Ülemistes Citys ja meie G4S uus
peahoone Vesipapis.
Tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse, valve-, tuleohutus-, rahakäsitlussüsteemid ja
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muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel:

Henryl täitub peagi 15 aastat tööstaaži turvasüsteemide tehnikuna, kus ta on nii paigaldanud,
seadistanud kui ka hooldanud nende aastate jooksul palju ja erinevaid süsteeme.
Valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu (nt.
turvasüsteemide tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt):

On väga pädev mitmete süsteemide peal - InneRange, Protege, Kentec, Paradox, Bosch,
Forteza.
Samuti omandanud turvasüsteemide tehnik tase 4 pädevuse. Eesmärgiks teha ära spetsialisti
pädevus tase 5.
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:

Henry oskab väga hästi projekte lugeda ja selle põhjal ette kujutada valmivat hoonet
tervikuna. See on väga vajalik oskus, sest hiljem on seadmete juurde ja ringi paigutamine
palju keerukam kui mitte võimatu. Suur kiitus Henryle, et ta on võtnud südameasjaks
juhendada ja koordineerida oma kaheksaliikmelises tiimi, mis võib eeskujuks tuua teistele
meeskondadele – kõik sujub kui lepase reega ja ei mingeid arusaamatusi!
Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne):

Eleringi alajaamad (sh Estlink1, Estlink2, Kiisa AREJ)(Videovalve), Tallinna Vesi
(videovalve, läbipääs ja muu üldine valve), Tabasalu Gümnaasium ja Põhikool (Valve,
läbipääs, video, ATS, teavitus).
Igapäevane teeninduskvaliteet:

Kliendi tagasisides on Henry kohta kirjutanud näiteks järgmist:
„Mõtleb kaasa, otsib alati probleemile õiget ja mõistlikku lahendust!“
„Annab nõu, et süsteem oleks nii praegu kui ka tulevikus kergesti hallatav.“
Henry juht Aleksandr Jegorov (projektijuht) iseloomustab:
„Henry on G4S-si tiimis juba 15 aastad ja ta on üks silmapaistvaimatest minu kolleegide
seas. Teda võib usaldada ükskõik, kui keerulesed ülesanded on, ta alati saab hakkama.
Tal pole kunagi probleeme suhtlusega, saab alati rääkida ja kõiksugu teemasid arutada. Ta
alati selgitab, annab nõu ja vajadusel aitab kaasa.
Kui Henry on objektil, võib kindel olla et töö saab alati tehtud!
Henry võtab ka mentori rolli väga tõsiselt, aitab noortel tehniku oskused selgeks õppida ja
jääb ka edaspidi nende kontaktiks ning nõuandjaks.
Viimasel ajal on saanud Henry lisakohustuseks juhendada kogu paigalduse tiimi tööd suurtel
ehitusobjektidel. Ta saab sellega suurepäraselt hakkama, kus tänu sellele ka minu, kui tema
juhi, päevakava on muutunud mõistlikuks. “
Henry kolleeg tiimis Cristofer Aruvel iseloomustab:
„Henry on hea töökaaslane, kellega saab alati kõigest rääkida. Proovib leida lahenduse igale
probleemile. Hoiab oma tehnikud tulles neile alati vastu.“
Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel:
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Kui kuidagi paigaldada ei saa, siis kuidagi ikka saab (kas või min kahjudega). Leiab alati
lahendusi ka väga keerulistes olukordades, tehnilist taiplikkust ja loovust tal jagub.
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus:

Nädala sees on mõtted töö juures ning nädalavahetuse pühendub perele - kodus on kolm
asjalikku naist! Aga kui puhkus, siis ei tea kunagi kuhu auto või sõbrad viivad ☺
Abikaasa Sandra Henryst: “ Ta on harva "lihtsalt niisama". Ta leiab endale alati uusi projekte
ja toimetamisi. Ma ei ole kunagi pidanud koju kutsuma torumeest, tehnikut, maalrit, ehitajat
vms. Henry oskab kõike, ja kui ka ei oska, siis õpib.
Nädalavahetused veedab Henry perega. Käime spaades, kinos, shoppamas, rabas jalutamas.
Ja kui koju jõuame, siis enamasti läheb ta jälle keldrisse või aeda toimetama, et midagi
ehitada, parandada või siis lõhkuda.
Vahel üliharva võib Henryt siiski näha ka puhkamas. Ja kui Henry otsustab puhata, siis
puhkab ta ikka sajaga. Siis võib ta lesida tundide kaupa diivanil ja järjest ära vaadata terve
hooaja jagu Netflixi seriaale. Aga nagu ütlesin - Henry puhkab harva! “

Kandidaadi isikuomadused:

Tehnikuna töötades on tema ülesandeks olnud nii paigaldus- kui hooldustööd. Henry on
täpne, kohusetundlik, sihikindel ja orienteeritud tulemusele. Mida teeb, teeb hästi ja hoolega!
Oma igapäeva töös tegeleb ta teavitus-, valve-, video-, läbipääsu-, evakuatsiooni – ja
tulekahjusignalisatsiooni süsteemide paigaldamise ja seadistamisega. Need on ta endale
põhjalikult selgeks teinud ja naljalt lahendamutute olukordadega ei lepi.
Ta on abivalmis ja sõbralik kolleegide vastu kui ka kaasamõtleja juhtide kambas.
Muu märkimisväärne info:

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:
Priit Orasson, G4S Eesti juhatuse liige
Kandidaadi esitamise kuupäev:
10.05.2022

