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Viktor Smirnov
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Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane
märkimisväärne tegu

Forus Security suurkliendi Eesti Energia õlitööstuse territooriumil leidis aset väga ohtlik
õnnetus, kus ohus olid ka inimelud.
Viktor vahetusevanemana oskuslikult juhtides ja koordineerides õnnetusjuhtumi alguses
objektil liikumist aitas hoida ära olukorda, kus oleks võinud ohtu sattuda kümnete töötajate
ja appi rutanute elud.
Viktor suutis ärevas olukorras säilitada kainet mõistust ning tegutses kiirelt ja kaalutletult
takistades õlitööstuse töötajate ligipääsu sündmuskohale, et tagada nende ohutus. Ühtlasi
hoidis ta ära paanika tekke ning oli väga operatiivselt äärmiselt vajalikuks abiks ka
sündmuskohale saabunud päästetöötajatele.
Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal

Viktor töötab Forus Security AS-is alates 01.03.2018.a, mil ta alustas tööd suurobjekti
turvatöötajana ning liikus kiirelt, tänu headele meeskonnajuhtimise oskustele ja kõrgele
pingetaluvusele, vahetusevanema ametikohale, kus ta töötab käesoleva ajani.
Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal

Viktor töötab turvatöötajana alates 01.03.2018.a. Seega on tema tööstaaž turvatöötajana 4
aastat.
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:

1. Käesoleva aasta algul määrati Viktorile silmapaistvate tulemuste eest turvalisuse
tagamisel tööandjapoolne rahaline preemia.
2. Käesoleva aasta veebruaris nimetati Viktor Forus Security AS Aasta turvatöötajaks
2021.

Igapäevane teeninduskvaliteet:

Vahetusevanemana on Viktor ettevõtte esmane esindaja kliendi juures. Ta käitub klientidega
suheldes tasakaalukalt ja viisakalt. Kriisiolukorras ei satu paanikasse, suudab säilitada kainet
mõistust, rahulikku meelt ja külma närvi, et leida igale olukorrale lahendus.
Ka kõige keerulisemad objektil tekkinud situatsioonid on alati leidnud rahumeelse ja
osapooli rahuldava lahenduse.
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Viktor on oma teadmistele ja kogemusele tuginedes olnud hea koostööpartner ning teinud
järjepidevalt omapoolseid ettepanekuid objekti turvalisuse parandamiseks. Ta on nõudlik nii
enda kui ka teiste turvatöötajate ja tehnikute suhtes, kõik tööülesanded on tema juhtimisel
alati eeskujulikult täidetud.
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus:

Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine:

Viktor tegeleb vabal ajal hobikalanduse ning koerte dresseerimisega.

Kandidaadi isikuomadused:

Oma iseloomult on Viktor meeskonnamängija. Ta on aus ja kindlameelne, suudab end
vajadusel kehtestada jäädes seejuures ise professionaalseks ja tasakaalukaks. Viktor paneb
oma motiveerimisoskust kasutades meeskonna ühiselt eesmärkide poole liikuma. Ta suhtub
töösse väga kohusetundlikkult ning temale antud ülesanded on alati õigeaegselt täidetud.
Tänu oma isikuomadustele ja kohusetundlikkusele, on Viktor hindamatu meeskonnaliige
ning pälvinud ka kliendi suure usalduse. Viktor on innukas õppija täiendades end pidevalt nii
turvavaldkonnas kui muudel vajalikel teemadel.
Muu märkimisväärne info:

Viktor omab turvatöötaja tase 3 kvalifikatsiooni (kutsetunnistus nr 179230) ning on lisatud
Forus Security AS turvatöötajate arenguprogrammi.
Töökaaslased iseloomustavad teda asjatundliku, abivalmi, tasakaaluka ja alati positiivse
kolleegina. Viktor on alati valmis koordineerima tehnikute või turvatöötajate tööd objektil,
märkab arenemiskohti ning esitab julgelt ettepanekuid otsesele juhile või kliendi esindajale.
Töötaja on töötanud Forus Security suurkliendi Eesti Energia objektil alates 2006. aastast
ning ka klient väärtustab ja hoiab teda väga,

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

