
Küberturbe valdkonna tööjõuvajaduse ja hariduse uuring

Ettevõtte tegevused küberturbe valdkonnas
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Personaliandmed (1/2)

1. Mis on Teie ettevõtte põhilised tegevused (teenused või tooted)
küberturbe valdkonnas? *

2. Palun hinnake kui suure osakaalu Teie ettevõtte käibest moodustab
küberturbe toodete või teenustega seotud käive. *

3. Kas Teie ettevõte on otsinud 2017. aastal küberturbe oskuste ja
teadmistega tööjõudu? *

Jah

Ei



 töötajat

Personaliandmed (2/2)

 eurot

4. Kas Teie ettevõttest on lahkunud 2017. aasta jooksul küberturbe oskuste
ja teadmistega töötajaid? *

Jah

Ei

5. Kui palju küberturbe oskuste ja teadmistega töötajaid 2017. aastal Teie
ettevõttest lahkus? *

6. Palun märkige, mis on olnud lahkumise peamine põhjus (palun valige üks
variant). *

välisriiki tööle minek

teise Eesti erasektori ettevõttesse tööle minek

teise Eesti avaliku sektori asutusse tööle minek

küberturbe valdkonnast välja liikumine (uude valdkonda liikumine)

muu (palun täpsustage)  

7. Kui suur on küberturbe spetsialisti ühe kuu põhipalk Teie ettevõttes
(brutosummana)? *
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Täiendavad personaliandmed

Page description:

8. Palun andke oma ligikaudne hinnang, kui palju kasvab protsentuaalselt
küberturbe spetsialisti põhipalk järgmise 12 kuu jooksul. *

9. Kui mitu küberturbe spetsialisti on Teie ettevõttesse 5 aasta möödudes
lisaks tänasele veel vaja, et tagada küberturbe toodete ja teenuste
pakkumine soovitud mahus? Palun sisestage töötajate arv. *

10. Selleks, et prognoosida küberturbe valdkonna tööjõuvajadust, vajame
täiendavaid andmeid Teie ettevõtte personali koosseisu kohta. Rõhutame, et
kasutame andmeid üksnes üldistatud kujul, et analüüsida küberturbe
valdkonna tööjõu mahtu üldiselt ning ei erista analüüsis ühtegi konkreetset
ettevõtet.

Palun täitke .xlsx formaadis fail oma töötajate kohta ning laadige see
küsitluse juurde üles (faili maksimaalne suurus on 2 MB; vajadusel kuni 3
failini).

Soovi korral võite faili saata ka e-postile: aleksandr.michelson@praxis.ee

Teie panus on oluline, et luua adekvaatse ülevaate küberturbe valdkonna
tööjõuvajadusest Eestis. *

Soovin faili üles laadida

Saadan faili e-postile

http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2018/04/Personali-andmeankeet.xlsx


Küberturbe ettevõtete kaardistamine

Page description:
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Kommentaarid ja ettepanekud
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11. Palun laadige faili üles (faili maksimaalne suurus on 2 MB; vajadusel kuni
3 faili): *

Sirvi...  

12. Soovime kaardistada oma töö käigus küberturbe ettevõtteid. Selleks
palume Teil nimetada kuni viis küberturbe tooteid/teenuseid pakkuvat Eestis
tegutsevat ettevõtet, kellega Teie ettevõttel on kokkupuude või kellest olete
teadlik (partnerid, teenusepakkujad, konkurendid vms). Sellega aitate kaasa
Eesti küberturbe ettevõtete kaardistuse loomisele.



13. Palun lisage siia soovi korral oma kommentaare või ettepanekuid
küsimuste või uuringu kohta üldisemalt.
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