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Anykščių technologijos mokykla

Apsaugos darbuotojo
praktiką
atlieku
UAB
„AASE“. Praktika prasidėjo
nuo pažinties su įmone. Tai
yra
privati
lietuviško
kapitalo
įmonė
įkurta
Ukmergėje
2003
m.
Pradėjusi savo veiklą nuo
siauro teikiamų paslaugų
rato, nuolat tobulėdama,
diegdama
šiuolaikines
technologijas,
bendrovė
šiandien
siūlo
visas
paslaugas, susijusias su
turto sauga tiek privatiems,
tiek
ir
juridiniams
klientams. UAB „AASE“ – pirmoji ir
didžiausia apsaugos paslaugas teikianti
bendrovė Ukmergės rajone. Atlikdama
praktiką, bendraudama su specialistais,
girdėdama klientų nuomonę apie įmonę,
susidariau nuomonę, kad ji užsitarnavo
patikimos ir kompetentingos įmonės vardą.
Man čia viskas įdomu ir nenuobodu
Mokykloje gavau daug
teorinių žinių, o čia jas galiu pritaikyti praktiškai. Objektų
apsaugai bendrovė yra įrengusi centrinį stebėjimo pultą. Jame
sumontuoti įrenginiai, priimantys pavojaus signalus telefoninių
linijų, radijo bangų ar GPRS signalų pagalba. Objekte, kuriame
nėra telefono linijos, signalai gali būti parduodami radijo bangų
pagalba ar GPRS dažniu, o klientui signalų perdavimas nieko
nekainuoja. Bendrovė taip pat teikia fizinės objektų apsaugos
paslaugas, kurias kombinuojant su elektronine objekto apsauga,
užtikrinamas maksimalus saugos laipsnis. Objekte budintys
apsaugos darbuotojai aprūpinami specialiosiomis priemonėmis,
gali būti ginkluoti šaunamaisiais ginklais.
Mano praktikos vadovas – įmonės direktorius Povilas
Ušinskas. Jis mane siunčia į įvairius saugomus objektus
Ukmergeje. Labiausiai patikusi praktikos diena - Ukmergės baldų
gamykloje UAB "Narbutas". Čia buvo daug „veiksmo“☺.
Reikėjo
tikrinti
išvažiuojančias „furas“, kad
nebūtų nelegalaus prekių
išvežimo, surašyti važiavimo
laiką, krovininių automobilių
valstybinius numerius, atlikti
po pamainos išeinančių
darbuotojų patikrą. Visą parą
reikia būti susikaupus ir
susikoncentravus. Čia labai
praverčia
specialios
psichofiziologinės savybės,
kurios neatsiejamos nuo
apsaugos
darbuotojo
profesinės veiklos.
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Po praktikos laikysiu kvalifikacijos
egzaminus ir ... mokslas baigtas. Anykščių
technologijos mokykloje man patinka viskas!
Labai
puiki
ir
draugiška
mokyklos
bendruomenė. Dėkoju mokytojams ir savo
grupės auklėtojui Artūrui Ramoškai už suteiktas
žinias, supratingumą bei linksmus pokalbius
pertraukų metu. Didelis AČIŪ Jam, nuostabiam
auklėtojui ir puikiam žmogui! Geriausias
auklėtojas gyvenime per visus buvusius mokslo
metus :)

Baigusi mokyklą ketinu išvažiuoti į Vilnių
ir įsidarbinti PC „PANORAMA" apsaugos
darbuotoja. Ten informaciniame poste dirba
mano draugė, kuri informavo, kad reikalingi
apsaugininkai. Turiu ir daugiau planų, bet apie
tai kada nors vėliau☺
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