Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 23.01.2020
Aasta Turvatehniku kandidaat
Esitab ETEL liige:

Optimus Systems AS

Kandidaadi nimi:

Margo Tormet

Kandidaadi vanus:

42

Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga
hooldusspetsialistina:
•

Nõrkvoolusüsteemidega tegelenud kokku juba 19 aastat.

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

Nõrkvoolusüsteemidega tegelenud kokku juba 19 aastat.

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

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
Lõpetanud Tallinna Polütehnikumis tööstus- soojusautomaatika eriala.
INNERRANGE Advanced Integriti Technician

Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:
•

Edutatud Optimus Systems AS poolt 2021 aastal vaneminseneri positsioonile

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

•

Tallinna Vangla nõrkvoolusüsteemid (Innerrange Integriti, ATS Kentec Syncro) – 2016-2020
Ca 60000 m2 pinnal paiknev integreeritud turvalahendus
Pälvinud ETELi poolt 2019 aastal Tunnustatud Turvalahenduse tiitli.

•

Pärnu PPA ja Päästeameti Ühishoone (Turvasüsteemid, ATS) – 2019-2020
Ca 13000 m2 pinnal paiknev integreeritud turvalahendus

•

Solaris keskus (Turvasüsteemid) – 2007- 2009
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Igapäevane teeninduskvaliteet:

•

Igapäevaselt pakub süsteemide alast tuge nii tehnilisi kanaleid pidi kui ka objektidel kohapeal. On
paljudele konkureerivate ettevõtete tehnikutele kui ka tellijatele justkui usaldusisikuks.

Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel:

•

Iseseisvalt lahendanud ja komplekteerinud Optimus Systems poolt pakutavaid
tuleohutusautomaatika lahendusi

•

Pakkunud mahukalt lahendusi süsteemide käivitustööde optimeerimiseks.

•

Innerrange toodete aktiivne testija ja lahenduste arendaja.

Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus:

•

Propageerib nii ettevõtte sees kui ka väljaspool rahvasporti.
Osaleb väga aktiivselt jooksu- ja suusamaratonidel ja muudel spordiüritustel.

Kandidaadi isikuomadused:

•
•
•

Kohusetundlik ja täpne
Lahendustele orienteeritud
Sihikindel

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:
Rein Mee, Optimus Systems AS.

Kandidaadi esitamise kuupäev:
05.05.2022

