Everyday heroes. Every day.

Securitas yrityksenä
Securitas Oy on Suomen johtava yritysten, yhteisöjen ja kotien turvallisuuspalveluiden tuottaja.
Yritys kuuluu noin 50 maassa toimivaan kansainväliseen Securitas-konserniin, jonka palveluksessa
työskentelee noin 300 000 turvallisuusalan ammattilaista.
Securitaksen kolme perusarvoa ovat rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus.
Ne ohjaavat kaikkia Securitaksen työntekijöitä kaikessa kanssakäymisessä asiakkaiden,
työtovereiden ja muiden ihmisten parissa.

Turvallisuusalan työtehtäviä
Paikallisvartiointi on asiakaspalvelutyötä, kiinteistön valvontaa ja erityistilanteiden hallintaa
esimerkiksi messuilla, kaupan turvapalvelutehtävissä, sairaaloissa sekä monenlaisissa muissa paikoissa.
Mobile Patrol-vartiointi on useamman asiakkaan turvallisuuden valvontaa jalan tai partioautolla.
Vartijat vastaavat turvallisuudesta muun muassa ennaltaehkäisemällä ja rajoittamalla vahinkoja
sekä hallitsemalla erityistilanteita. Tarvittaessa vartijat tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Receptionist-palvelu on monipuolista aula- ja asiakaspalvelutyötä, joka sisältää usein kulunvalvontaa,
puhelinvaihteenhoitoa sekä avustavia toimistotehtäviä.
Järjestyksenvalvontatehtävissä (JLJV) korostuu aktiivinen havainnointi ja häiriötilanteiden
ennaltaehkäisy. Järjestyslain mukaiset järjestyksenvalvojat työskentelevät kauppakeskuksissa,
sairaaloissa, liikenneasemilla, sekä julkisissa kulkuneuvoissa.

Tommi Rautiainen

Niina Ovaskainen

"Liiketoiminnan kehitysjohtajana tehtäväni oli luoda, kehittää
ja kasvattaa Securitas-mallin mukaista liiketoimintaa ensimmäisellä
ulkomaankomennuksellani Egyptissä, jossa Securitas aloitti
liiketoiminnan vuonna 2008. Tällä hetkellä toimin maajohtajana
Saudi-Arabiassa. Maajohtajalla on kokonaisvaltainen tekninen
ja taloudellinen vastuu kaikista yrityksen toiminnoista;
toimivan organisaation luominen henkilövalintoineen
sekä operatiivisten käytäntöjen suunnittelu ja toteutus.

"Oma urapolkuni alkoi kesätöistä receptionistina, siitä vakituisen paikan
kautta kohde-esimieheksi ja palveluesimieheksi. Minulle tarjottiin
mahdollisuutta työskennellä esimiehenä Kampin kauppakeskuksen
työmaalla, jossa tehtiin Helsingin rauhanajan suurimmat räjäytystyöt.
Tämä tehtävä oli mukavuusalueeni ulkopuolella ja oli aivan uudenlainen maailma.
Kokemus oli mahtava ja antoi uskalluksen hypätä seuraavaan haasteeseen,
metron kenttäpäälliköksi. Työskentelin tehtävässä lähes kolme vuotta,
jonka jälkeen aloin kaivata jälleen uusia haasteita aulapalvelujen puolelta.

Securitas on tukenut ja antanut mahdollisuuksia
jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Henkilökohtaiseen
panostukseen, näyttöihin, halukkuuteen ja valmiuksiin
perustuen, Securitas on tarjonnut tilaisuuksia
siirtyä ja edetä uusiin tehtäviin niin kotimaassa
Suomessa, kuin myös kansainvälisesti.
Koen vastavuoroisuuden toimivan Securitaksessa
erittäin mallikkaasti."
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Tällä hetkellä vastaan valtakunnallisesti aulapalvelutoimintojen
kehitystyöstä ja saan toimia mielenkiintoisessa kansainvälisessä
työtehtävässä julkisen liikenteen Segment Managerina. Securitas on
loistava työpaikka, jos on itse aidosti kiinnostunut kehittymään
ja on valmis laittamaan itsensä likoon. Yritys tukee kouluttautumista
mm. oppisopimusmahdollisuuksilla."
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Menestyksen edellytykset
Emme edellytä työnhakijoilta aikaisempaa kokemusta turvallisuusalalta, sillä tarjoamme kaikille
työtehtäviin valituille henkilöille tarvittavat koulutukset. Tärkeintä on aito kiinnostus turvallisuusalaa
kohtaan sekä halu työskennellä monipuolisissa vartiointitehtävissä. Vartijana työskentely edellyttää
nuhteetonta taustaa sekä vähintään 18 vuoden ikää.
Mikäli elämäsi on kunnossa ja arvoissasi korostuvat rehellisyys, valppaus ja avuliaisuus,
saatat olla etsimämme henkilö.

Etuudet
Työ
Securitaksen vartijoiden ja järjestyksenvalvojien vakuutukset ja oikeusturva ovat kunnossa.
Tukena työssä ovat aktiivinen työnjohto ja toimiva työvuorosuunnittelu sekä ajanmukaiset
viestintä- ja työvälineet. Vartijat saavat yhdenmukaisen työasun ja palkka maksetaan ajallaan.
Koulutus
Securitas järjestää työntekijöilleen ammatillisia valmiuksia kehittävää ja ylläpitävää koulutusta.
Alalle pyrkivälle tarjoamme lain edellyttämän 40+60 tunnin vartijakoulutuksen, jota täydennetään
kohdekohtaisella perehdytyksellä. Vartiointitehtävissä pidempään toimineille järjestetään taitoja
päivittävää palvelumuotoja asiakaskohtaista täydennyskoulutusta. Lisäksi tarjoamme
mahdollisuuden osallistua oppisopimuksin järjestettävään ammattitutkintokoulutukseen.
Harrastustoiminta
Securitaksen työntekijöillä on mahdollisuus kohottaa kuntoaan pääkaupunkiseudulla yrityksen omalla
kuntosalilla sekä parantaa hapenottokykyään ohjatuilla liikuntatunneilla.
Terveydenhuolto
Securitaksen henkilökunnan terveydenhuollosta vastaa pääkaupunkiseudulla yksityinen terveysasema,
joka tarjoaa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Securitaksen oma työterveysasema keskittyy
työkyvyn ylläpitoon ja kuntoutukseen.
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