
Allpool leiate täpsemat infot meie plaanipäraste koolituste kohta 2014. aastal, 
kuhu on võimalik registreeruda, pöördudes G4S Eesti klienditeeninduse poole.

Kõiki koolitusi on võimalik tellida ka individuaalselt, nii et koolitus toimub
 Teie valitud kohas Teile sobival ajal. Selleks küsige palun eraldi pakkumist.

G4S koolitused

78 eurot + km

Kestus: 8 tTuleohutuse ja evakuatsiooni 
eest vastutavate isikute koolitus 
Koolitus on mõeldud isikutele, kes on vastutavad hoone/objekti tuleohutuse eest. Koolitu-
se käigus viiakse koolitatav kurssi tuleohutust reguleerivate seaduste ja määrustega. Samuti 
tutvustatakse tuleohutuse eest vastutavate isikute õigusi ja kohustusi, asutuse tuleohutuspo-
liitika väljatöötamise ja elluviimise põhimõtteid, tuleohutusjärelevalve menetluskorda, õiget 
käitumist tuleõnnetuse korral, õnnetusjärgset asjaajamist ning jagatakse kasulikke teadmisi 
enesekontrolli tuleohutusaruande koostamiseks. 

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
28.02.2014
23.05.2014
28.08.2014
28.11.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/tuleohutus/tuleohutuse-eest-vastutava-isiku-koolitus

Suurima turvaettevõttena omame ka suurimat teadmistepagasit, kuhu oleme 
aastatega kogunud rohkem turva- ja ohutusalast informatsiooni kui keegi 

teine. Soovime neid teadmisi ka Teiega jagada, et oskaksite igas kriitilises 
olukorras toime tulla. Sellest ajendatuna korraldame regulaarselt erinevaid 

turvakoolitusi, mis hõlmavad olulisi ja kiiret reageerimist nõudvaid vald-
kondi, nagu turvalisus, tuleohutus, esmaabi ja kriisipsühholoogia.



69 eurot + km

Kestus: 6 t

89 eurot + km

Kestus: 6 t

Tuletööde tegemise koolitus 
(Eesti tuletööd)
Tuletöö on töö, mille läbiviimisel kasutatakse leeki, tekivad sädemed või kõrge temperatuur ja 
mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu. 
Vastavalt tuleohutuse seaduse § 14  lõige1 järgi võib Eestis Vabariigis tuletöid majandustegevusena 
osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel 
on tuletöötunnistus. Koolitus koosneb teoreetilisest osast (6 t), teadmiste kontrollist (loetakse
sooritatuks, kui vähemalt 70% vastustest on õige) ja praktilisest tulekustuti-harjutusest.
Nimetatud koolituse läbinud isikutele omistatakse tuletöötunnistus, mis kehtib 5 aastat.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
28.03.2014
16.06.2014
26.09.2014
5.12.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/tuleohutus/tuletoo-tegemise-koolitus

Tuletööde tegemise koolitus 
(Põhjamaad)
Tuletöid tohib teha isik, kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Tuletöötunnistuse saamiseks peab 
isik läbima vastava tuleohutuskoolituse. Kõik koolituse läbinud isikud saavad Soome tuletöö-
tunnistuse (tulityökortti) ja registreeritakse Soome Päästeala Keskliidus.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
31.03.2014
13.06.2014
30.09.2014
15.12.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/tuleohutus/tuletoo-tegemise-koolitus



68 eurot + km

Kestus: 16 t

48 eurot + km

Kestus: 8 t

Esmaabi 
Koolitus on mõeldud inimestele, kes ei ole varem esmaabialasel koolitusel osalenud või 
kelle teoreetiline ja praktiline kogemus on jäänud enam kui kolme aasta tagusesse aega. 
Esmaabialase väljaõppe eesmärk on aidata inimestel jõuda selge arusaamiseni esmaabi 
andmise vajalikkusest, õpetada käelisi oskusi esmaabiprotseduurideks, kasvatada julgust 
tegutseda kriitilistes situatsioonides kiiresti ja õigesti.  

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
26.–27.02.2014
19.–20.05.2014
18.–19.08.2014
1.–2.12.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/esmaabi

Esmaabi
8-tunnine esmaabikoolitus on mõeldud inimestele, kes on varem läbinud esmaabialase 
väljaõppe ning eelmisest koolitusest ei ole möödunud rohkem kui kolm aastat. Koolituse 
eesmärk on tuletada meelde esmaabivõtted ja -taktika, lihvida käelisi oskusi, lahendada 
kiiresti ja õigesti erinevaid esmaabi vajavaid situatsioone.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
20.03.2014
28.05.2014
25.08.2014
20.11.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/esmaabi



65 eurot + km

Kestus: 16 t

45 eurot + km

Kestus: 4 t

Kriisipsühholoogia
Sihtgrupiks on operatiivtöötajad, turvatöötajad, tipp- ja keskastmejuhid, klienditeenindajad, 
haridusasutuste töötajad. Koolitusel käsitletakse järgmiseid teemasid: suhtlemine, suhtlemis-
akti etapid, mitteverbaalne suhtlemine, suhtlemine kriisiolukordades, toimetulek agressiivse 
kliendiga, allutav ja alistuv käitumisviis, kuidas hoiduda läbipõlemisest, meeskonnatöö.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
25.–26.03.2014
2.–3.06.2014
26.–27.08.2014
8.–9.12.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/kriisipsuholoogia

Kriisipsühholoogia 
Sihtgrupiks on teenindajad, müüjad, turvatöötajad. Koolitus koosneb järgmistest teemadest: 
inimeste tavapärased reaktsioonid kriisi- ja katastroofiolukordades, käitumine kriisisituat-
sioonis sündmuskohal, psühholoogiline esmaabi, kriisisolijaga suhtlemise põhitehnikad, aitaja 
reaktsioonid.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
11.04.2014
18.06.2014
19.09.2014
21.11.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/kriisipsuholoogia



85 eurot + km

Kestus: 16 t

72 eurot + km

Kestus: 8 t

Heatasemeline klienditeenindus 
Sihtgrupiks on turvatöötajad, klienditeenindajad ja teised kliendiga suhtlevad inimesed, kes vastu-
tavad kliendi rahulolu eest. Mõningad teemad, mida käsitletakse nimetatud kursusel: heataseme-
lise teeninduse tähtsus, kliendist lähtuv tegutsemine teenindamisel, kvaliteedistandardid, suhtle-
missituatsioon, positiivse suhtumise tähtsus kliendi teenindamisel, kliendi vajaduste selgitamine ja 
täpsustamine, ideede müümine, olukorra määratlemine.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
14.–15.04.2014
13.–14.10.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/turva/turvakoolitused-klienditeenindajale

Kuidas ennetada vargusi 
(üldturvalisuse põhitõed)
Sihtgrupiks on ettevõtted, koolid, lasteaiad, omavalitsused, kauplused, laod, poed, butiigid.
Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: üldturvalisuse põhitõed tööl olles ja varguste ennetamine, 
käitumine kuritegeliku ründe korral, narkomaani äratundmine, käitumine narkomaaniga, 
käitumine hulkuva/ründava koera puhul.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
21.03.2014
11.06.2014
1.10.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/turva/turvakoolitused-klienditeenindajale



38 eurot + km

Kestus: 2 t

85 eurot + km

Kestus: 8 tKuidas ennetada vargusi 
(turvalisuse juhtimine) 
Sihtgrupiks on müügijuhid, turvajuhid, klienditeeninduse juhid. Kursusel käsitletakse järgmisi 
teemasid: turvalisuse definitsioonid, turvateenistuse/osakonna roll, vara kaitse juhtimise mudel, 
esimene osa juhtimismoodulist – vara, teine osa juhtimismoodulist – ohud, materiaalseid varasid 
ähvardavad ohud, ohud informatsioonile, ohud personalile, kaitsemeetmed, turvaprogrammi 
võtmeelemendid, juhtnöörid turvameetmete kasutamiseks, kahju ennetamise nurgakivid, kahju 
ennetamise/juhtimise planeerimine, kahju uurimise tsükkel.

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
1.04.2014
15.09.2014
25.11.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/turva/turvakoolitused-klienditeenindajale

Valerahakoolitus
Sihtgrupiks on kassiirid, klienditeenindajad, sularahakäsitlejad. Koolitusel anname praktilisi 
soovitusi raha tuvastamiseks. Katsume ja uurime nii uusi kui kasutatud paberrahasid, et tutvuda 
erinevate turvaelementidega. Vaatame luubiga mikrokirja, UV-lambi valguse abil saame näha 
erinevaid helendavaid turvamärke ning tutvustame, milliseid turvaelemente peab käega katsu-
des tuvastama. Koolituse viib läbi G4S Eesti sularahadivisjoni valuutakassa vanemkassiir, kes 
on selles valdkonnas töötanud 12 aastat, omades pikaajalisi praktilisi kogemusi võltskupüüride 
tuvastamisel. 

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
5.03.2014
9.06.2014
16.09.2014
9.12.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/euroraha-turvaelemendid



64 eurot + km

Kestus: 6 tTeenindaja käitumine 
eriolukorras 
Sihtgrupiks on klienditeenindajad, kassiirid, teenindussaali töötajad. Kursusel käsitletakse järgmisi 
teemasid: personali käitumine tuleohu, pommiähvarduse ning röövkallaletungi korral, 
töötaja tegevus enne röövkallaletungi, röövkallaletungi ajal ning pärast röövli(te) lahkumist, isiku-
kirjelduse koostamine, agressiivsete kavatsustega inimese ära tundmine, kriisipsühholoogia. 

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
17.03.2014
30.05.2014
12.09.2014
24.11.2014

Lisainfo:
http://www.g4s.ee/teenused/arikliendile/koolitused/turva/turvakoolitused-klienditeenindajale




