Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Цімош Андрій
КЕРІВНИК СЛУЖБИ ОХОРОНИ, 15 000 ГРН.
16
січня

Місто: Київ

Вік: 50 років
Режим роботи: повний робочий день, вільний графік роботи, плаваючий графік роботи
Категорії: Охорона, безпека, Інші пропозиції
Перебуваю в шлюбі

Є діти

Готовий до відряджень

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

старший зміни охорони
КАН Девелопмент (будівництво), Київ
03.2012 − 03.2016 (4 роки )

Освіта

КДІФКС (Київ)
Спеціальність: педагогічний, викладач фізичної культури
повна вища, 09.1986 − 05.1993 (6 років 7 місяців)

Додаткова освіта
• пожежно-технічний мінімум, 2013
• БАЗОВИЙ КУРС "Надання першої НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ" 2014

Знання мов
Українська - Високий рівень (вільно), Російська - Високий рівень (вільно)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: ПК - впевнений користувач. World, Exel. Інтернет.
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Пожежна безпека (служба в армії та управлінні пожежної охорони 6
років): володію навичками гасіння пожеж та пожежної безпеки. Безпека та охорона (служба в силових структурах
та робота в приватних службах безпеки понад 20 років): навички управління особовим складом до 60 осіб. навички
оперативної роботи. володію навичками створення служби охорони режимних, адміністративних, офісних будівель
та приміщень. Організації фізичної та технічної охорони, особистої охорони осіб, контрольно-пропускного режиму,
ін. розробки службової документації, що стосується організації та здійснення охорони. навички розробки та
проведення спеціальних заходів. Робота з особовим складом (персоналом)(служба в силових структурах): навички
оформлення кандидатів на службу, роботу. навички з проведення службових перевірок стосовно порушення
трудової дисципліни, режиму охорони, надзвичайних подій ті ін. навички з організації професійної (медичної,
вогневої, технічної) підготовки особового складу та перевірок структурних підрозділів. навички з організації та
проведення відомчих спортивних змагань та турнірів. навички ділового листування. Медична підготовка (курси
Центр спеціальної підготовки): навички базової підтримки життя. навички надання першої невідкладної допомоги
при термічних ураженнях, кровотечах, травмах, утоплені. ПК та інтернет (самоучка): впевнений користувач ПК, MS
Office, Excel. навички встановлення, перевстановлення, оновлення програмного забезпечення, периферійних

пристроїв та їх налаштування. впевнений користувач Інтернет, соціальні мережі, ін. Господарство (життєвий
досвід): навички володіння слюсарним, столярним інструментом, електроінструментом. навички дрібного та ремонту
середньої важкості сантехніки, електрики, столярних виробів, не потребуючих спеціальної підготовки. Хобі:
РИБОЛОВЛЯ! Не палю. Алкоголь в міру. Не трудоголік, працюю на результат. Цілеспрямований, відвертий.
Приймаю самостійні рішення, коли це необхідно. При прийнятті рішень користуюсь думкою підлеглих. Спокійно
приймаю розумну критику. Комунікативний. Не люблю одноманітної, монотонної роботи. Врівноважений, маю
навички управління емоціями.
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: заробити грошенят. Умови, колектив, керівництво.

