Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot) verkkoja lähiopetuksena
Toteutustapa: Päivä
Koulutusalat: Palvelualat
Koulutus alkaa: 07.12.2021
Koulutus loppuu: 13.12.2021
Opiskelijamäärä enintään: 20

Haluatko työskennellä vartijana? Väliaikaisen vartijan koulutus antaa opiskelijalle vartijan
työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot.
Henkilö, joka on suorittanut Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 ot) sekä täyttää muut
lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi
kuukaudeksi. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan poliisilta hyväksytysti suoritetun
kurssin jälkeen. Koulutus perustuu lakiin (1085/2015) yksityisistä turvallisuuspalveluista.
Palvelemme mielellämme myös yritysasiakkaita. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Kenelle tarkoitettu
Turvallisuusalalla toimiville henkilöille tai alalle aikoville.

Toteutus
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Koulutus kestää 5 päivää ja toteutetaan päiväopintoina arkisin klo 08:00-16:00 välillä.
Koulutus on lakisääteistä ja edellyttää osallistumista kaikille tunneille. Pyydämme
osallistujia ottamaan huomioon, että jo yhden oppitunnin poissaolo estää koulutuksen
hyväksytyn suorittamisen.
Koulutus sisältää sekä verkko- että lähiopetusta. Koulutuksen neljä ensimmäistä päivää
toteutetaan verkko-opetuksena ja viimeinen päivä Hyrian Helsingin toimipisteellä
osoitteessa Malmin asematie 6. Tarkempi aikataulu ja ohjelma lähetetään koulutukseen
ilmoittautuneille sähköpostilla ennen koulutusta.
Verkko-opetukseen osallistuminen edellyttää reaaliaikaista kuva- ja ääniyhteyttä.
Nettiyhteyden lisäksi osallistujalla tulee olla käytössään tietokone/älylaite,
kuulokemikrofoni sekä web-kamera. Suosittelemme ensisijaisesti tietokoneen tai läppärin
käyttöä älylaitteen sijaan.

Koulutuksen hinta
Hinta: 200 €
Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. Hinta koskee yksityishenkilöä. Jos opiskelija ei
läpäise näyttökoetta, voi sen uusia yhden kerran maksutta. Tämän jälkeen opiskelijalla on
oikeus uusia koe vielä kaksi kertaa, mutta niistä laskutetaan opiskelijaa 54 €/koe. Jos
kolmaskaan uusintakoe ei mene läpi, pitää koulutus käydä kokonaan uudelleen.

Peruutusehdot
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Ilmoittautumisesi on sitova, mutta se voidaan peruuttaa kuluitta hakuajan loppuun
mennessä.
Veloitamme opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen ilmoittautunut jättää saapumatta ilman
peruutusilmoitusta. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen hintaa, sisältöä ja ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti:
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Tomi Vauhkonen
Kouluttaja, Campus International Coordinator
Puhelinnumero
0406289517
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Ota yhteyttä
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