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Ettevõttest lühidalt

ISS Eesti on 15 aastat tagasi loodud ettevõte

Teenindame rohkem kui 1200 äriklienti ning

üle 20 000 korteri üle kogu Eesti.

Meie klientide hulgas kaubanduskette, koole

ja lasteaedu ning palju büroo- ja

tööstushoonete omanikke.

Ettevõtte juhtimissüsteem on tunnustatud

vastavaks rahvusvaheliste standardite ISO

9001:2008 ja ISO 14001:2005 nõuetele.
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Meie kliendid

Kaubandus

Vivatex Holding

BCA Center

Bürood

Tööstus

Avalik sektor

Kooliarendus OÜ

K&L Arendus OÜ



Meie inimesed

1700 töötajat üle Eesti

Neist 200 määratud

töövõimetus (30.sept seisuga)

Hoidmaks meie erialateadmisi

tänapäeva tasemel viime

pidevalt läbi töötajate koolitusi.
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Meie kogemused: Heidi

Noor vaimupuudega mees Vana-

Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli

lihtsustatud päevase õppekavaga

kodumajanduse erialalt

Töödejuhataja kommentaar: “See oli

väga meeldiv (kui nii üldse öelda

saab) kogemus. Teeksin sellealast

koostööd edaspidigi!
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Meie kogemused: Kristi

Teenindavatel objektidel olid abiks 

3 poissi tugikeskusest JUKS, 

kokku ca 2 kuud (veebruaris ja 

aprillis).

Töödejuhataja kommentaar: “Meie

jaoks oli kindlasti igati julgustav

kogemus. Rääkimata

rahuldustpakkuvast tundest

iseenda jaoks, et sai miskit head

tehtud ja kellegi maailma

avaramaks muuta aidatud.”
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Meie kogemused: Anneli

Kevadel 2012, tulid Kopli

Ametikoolist 3 poissi (vanuses 18-

21a) Haabersti Vene

Gümnaasiumisse neljaks nädalaks

praktikale

Töödejuhataja kommentaar:

“Kokkuvõtteks võib öelda, et nad oli

väga tublid. Käisid kõikidel päevadel

kohusetundlikult kohal (kuigi nad ei

tundnud kella!) ja töötasid usinalt.”
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Meie kogemus: töötaja Külli

Tööl nõudepesijana alates mai 2012

Kontakt: valla sotsiaaltöötajalt

Abiks Külli töölevormistamisel ja

tööletulemisel isa

Külli töötab iseseisvalt meie

kliendiobjektil ka täna
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Minu kogemused: Helena

Vaegnägija tööl Linnavalitsuses

Isiklik kogemus: onu
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Kaastöötajad

Esialgu ehmatus või kahtlus

Oluline, et kaastöötajal oleks 

valmisolek juhendada

Oluline sama keele rääkimine
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Mida meeles pidada

Vajavad rohkem juhendamist

Vajavad rohkem meeldetuletamist

sh kellaegu, pauside pidamist jne

Vaegkuuljate puhul saab suhelda SMSiga või paberi ja 

pliiatsiga

Võivad olla aeglasemad ja väsivad kiiresti

Vähene paindlikkus

Vajavad palju kiitmist ja julgustamist

Oluline koostöö tugisiku ja perekonnaga
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Kokkuvõtvalt

Mingisuguseid tõsiseltvõetavaid

probleeme meil tekkinud ei ole.

Tugiisikutelt/praktika juhendajatelt tugi

logistika ja kontrolli osas.

Eelnev taustainfo puude ja inimese

iseloomu kohta.

Julgustame puudega inimesi

praktikale/tööle võtma.
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Tänan tähelepanu eest!

Küsimused?
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