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Нач.охраны, 6000 грн.
Киев, 22 января 2017
Отрасль — Охрана, безопасность

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Мариковский Владимир Валериевич

Возраст

43 года

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Основные
навыки

С 29.08.1995-09.03.1999 – ГУ МВС України в м. Києві ПМШР Беркут
РСП (Рота спец. призначення ). Командир відділення штурмового
взводу (група антитерора ). С 07.08.1999–20.09.2001 - ОО СООБ
“Ангели” охоронник нічний клуб, казино. С 22.05.1999–11.05.2004 ОО “Юрковиця-щит” старший зміни охорони Служба безпеки.
Складання службової документації , навчання співробітників
охорони , контроль за співробітниками та відеоспостереженням,
проведення службових розслідувань. С 20.05.2004 – 01.10.2006 Приватний роботодавець Зустріч, охорона і супровід VIP персон.
С 01.10.2006 - 17.02.2009 - ТОВ “Епіцентр-К” Завідувач секції. С
20.02.2009 – 20.09.2010 - Приватний роботодавець Зустріч,
охорона і супровід VIP персон. С 21.09.2010-17.10.2011 - ТОВ
«Континент» Нач.зміни охорони магазину Посадові обов'язки: Підбір та навчання персоналу СБ - Рішення конфліктних ситуацій,
що виникають при роботі з клієнтами -запобігання виносу і
крадіжок матеріальних цінностей. -ефективне управління
колективом в кількості 10 чоловік. -работа з
відеоспостереженням. С 27.10.2011 - 31.07.2014 ТОВ «Титан енерго
3» Нач. охорони Ефективний підбір та управління підрозділом
відділу охорони. -Успішний досвід управління колективом в
кількості 30 осіб. -Розробка Нормативних і методичних
документів для підрозділу. Охорони, досвід роботи з технічними
засобами; -Здійснення комплексу заходів спрямованих на
недопущення матеріальних втрат підприємства; контроль
дотримання правил внутрішнього розпорядку та посадових
інструкцій; -навчання охорони; -дозвіл конфліктних ситуацій ; керівництво контрольно-пропускного режиму підприємства; ведення бази співробітників; координація роботи служби
охорони підприемства; підбір особового складу служби охорони;
проведення інструктажів для особового складу служби
охорони.Освіта вища бакалавр. Національний технічний
університет України “Київський політехнічний інститут”. Кафедра
– Хімічної технології та інженерії. Відділення – Заочне.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения,
интересы,
умения

Робота з компютером, підбір співробітників. Проведення роботи
всередині колектива на підвищення кваліфікації. Робота з
відеоспостереженням. Зустріч, охорона і супровід VIP персон.
Інструктор рук.бою , основна група «Гермес».

