MELKER SCHÖRLING’i
STIPENDIUM 2019
Securitase alustalaks on meie töötajate teadmised ja
kogemused. Melker Schörling’ i stipendiumi fond
pakub meie inimestele võimalust arendada oma
erialaseid teadmisi ja oskusi rahvusvahelises
keskkonnas. Antud stipendiumi saavad iga-aastaselt
neli eesliini töötajat, kes teevad klientide juures
järjekindlalt head tööd – igapäevaselt oma töökohal
väikeseid kangelastegusid korda saates.
Melker Schörling’ i stipendiumi fond asutati 1992. aastal
Securitas AB nõukogu poolt, kui Melker Schörling lahkus
Securitase tegevjuhi ja presidendi kohalt ning temast sai
Securitas AB nõukogu esimees. Nimetatud stipendiumi
eesmärgiks on pakkuda võimalust avardada oma
silmaringi ning õppida ja praktiseerida mõnes teises
riigis, kus Securitas on esindatud.

KES VÕIVAD KANDIDEERIDA
Stipendiumi taotlejad peaksid olema osa nn eesliini
töötajatest, kes läbi oma suurte ja väikeste tegude
näitavad klientidele, et suudavad nende elu
turvalisemaks muuta.
KVALIFITSEERUMINE
Kvalifitseerumiseks peab taotleja kirjeldama vähemalt
ühte sündmust või kogemust, kus ta oma tegevusega
hoidis ära millegi kaotsi mineku, purunemise või muu
kahju. Seejuures tuleks kirjeldada, mis ja millal juhtus,
kuidas toimus, kes osales ja mille poolest oli tema
tegevus oluline.
Taotleja peaks ka kirjeldama, mis kasu oleks talle
rahvusvahelisest kogemusest. Praktilistel eesmärkidel
peab taotleja oskama suhelda keeles, mida kõneldakse
riigis, kuhu ta soovib õppima minna.

KULUD
Securitas AB katab stipendiumiga seotud kulud,
sealhulgas reisi-, majutus- ja toitlustuskulud.
Asendamistega seotud tegevused korraldab
stipendiaadi koduriik.
KANDIDEERIMISE PROTSESS
Kandidaadid esitavad kirjaliku avalduse oma
vahetule juhile või osakonna juhile enne 3.
detsembrit 2018. Avaldused koos kandidaadi
vahetu juhi soovitustega edastatakse osakonna juhi
poolt tegevjuhile hiljemalt 10. detsembriks 2018.

AVALDUS
Kirjalikus taotluses peab kandidaat inglise keeles
kirjeldama järgmist:

Iga riigi tegevjuht valib välja ühe taotluse ja edastab
selle koos lõpliku soovitusega Securitas AB
tegevjuhile (e-posti aadressi:
linda.hagen@securitas.com kaudu) hiljemalt 17.
detsembriks 2018.

•

Nimi ja töökoha aadress ning kontaktandmed.

•

Ülevaade töökogemusest Securitases.

Securitas AB Direktorite Nõukogu teeb lõpliku valiku
kandidaatide hulgast oma 2019. aasta esimesel
koosolekul.

•

Sündmuse või kogemuse kirjeldus, kus ta oma
tegevusega hoidis ära millegi kaotsimineku,
purunemise või kahju. Seejuures on oluline
nimetada:

Kõiki kandidaate informeeritakse otsusest hiljemalt
11. veebruariks 2019. Stipendiumiga seotud
tegevused leiavad aset aprillist juunini.

- mis juhtus;
- millal sündmus aset leidis;
- kes oli kaasatud;
- miks tema tegevus oli oluline.
•

Võõrkeele oskuste info.

•

Valdkond/ teemad, mida ta soovib õppida ning
eelistatud riik.
Kuidas ta plaanib rahvusvahelist kogemust hiljem
kasutada.

•

VALDKONNAD/ TEEMAD MIDA ÕPPIDA
Taotleja võib ise valida turvavaldkonna, kus ta soovib
oma teadmisi ja kogemusi täiendada ning mida ta oleks
valmis hiljem oma koduriigis edasi andma.
KESTVUS
Stipendiumi periood on tavaliselt 3-5 päeva, kuid sõltub
siiski pigem õppeprogrammi sisust.

Külasta www.securitas.com/scholarship lehekülge, sealt
saad rohkem lugeda teiste stipendiaatide kogemustest.
Me ootame Sinu avaldust!

KANDIDEERIMISE PROTSESS
Avalduse esitamise
3.
detsember 2018
tähtaeg:
Avalduse esitamine tegevjuhile:
10. detsember 2018
Üks väljavalitud avaldus esitatakse
Securitas AB tegevjuhile
17. detsember 2018
Kandidaate informeeritakse:

TULEMUSED
Pärast õppereisi peaksid stipendiaat ning tema vahetu
juht kohtuma, et jagada muljeid ja ideid, mida õpingud
pakkusid ning arutada, mida saaks edukalt rakendada
oma koduriigis.

11. veebruar 2019
Stipendiumiga seotud tegevused:
aprill - juuni 2019

EVERYDAY HEROES. EVERY DAY!

