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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
juhtkond
Töökoht:
kantsleri abi
Tegevusvaldkond:
juhi tegevuse toetamine
Vahetu juht:
kantsler
Alluvad:
puuduvad
Töötaja asendab:
vahetu juhi poolt määratud teenistujat
Töötajat asendab:
vahetu juhi poolt määratud teenistuja

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	kõrgharidus (haldusjuhtimine, juriidiline) või rakenduslik erialane kõrgharidus;
	eelnev töökogemus sekretäri või juhiabina;
	eesti keele valdamine kõrgtasemel;
	kahe võõrkeele, neist üks inglise keel, oskus kesktasemel, dokumentide koostamine ja vormistamine ühes võõrkeeles;
	MS Word’i, MS Excel’i, MS Outlook’i, MS Powerpoint’i, Internet Explorer’i hea tundmine;
	hea pingetaluvus;
	hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
	oskus planeerida oma tööd ja aega;
	orienteerumine poliitikas ja kultuuris;
	teadmised üld- ja sotsiaalpsühholoogiast;
	juhtimisalased teadmised;
	hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.


Töökoha põhieesmärk:
juhi tegevuse toetamine, vajadusel nõustamine, juhile ja/või ministeeriumile vajaliku töökeskkonna tagamine.

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	juhi ajakava koordineerimine;

juhil on selge ülevaade oma päevakavast, kohtumiste/ koosolekute ajad ei kattu;
	vajadusel juhtkonna nõupidamiste/ koosolekute ettevalmistamine;

vajalikud materjalid on nõupidamiste jaoks ettevalmistatud;
	üldosakonna koosolekute korraldamine;

nõupidamisel osalejad on teadlikud koosoleku toimumise ajast ja kohast;
	menetluste läbivaatamine ja korrastamine;

menetlused on keeleliselt ja vormiliselt korrektsed ning õigete teenistujate poolt kooskõlastatud ja allkirjastatud;
	Vabariigi Valitsuse materjalide ja tegevusprogrammi täitmise jälgimine, analüüs ja probleemide tõstatamine;

õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded ning tegevusprogrammi täitmise aruandlus;
	Justiitsministeeriumi tööplaani koostamise koordineerimine koostöös arendus- ja personalitalitusega, tööplaani täitmise jälgimine;

tööplaan on korrektselt ja õigeaegselt koostatud, selle täitmismärked on ajakohased;
	vajadusel osalemine EL ministrite nõukogude ettevalmistuses;

Eesti seisukohad EL ministrite nõukogudeks ette valmistatud
	vajadusel koordinatsioonikogu (KOK) ettevalmistus ja otsuste täitmine;

vajalikud materjalid on õigeaegselt ja korrektselt ettevalmistatud;
	osalemine vajalikes töögruppides;

ministeeriumi kooskõlastatud seisukohad esindatud. Ülevaade töögruppide tegevusest;
	juhtide ja teiste töötajate vahelise infoliikumise tagamine;

juht ja töötajad omavad pidevalt uut informatsiooni;
	organisatsioonikultuuri kujundamises osalemine;

organisatsiooni põhieesmärke toetav organisatsioonikultuur;
	organisatsioonilt tagasiside kogumine;


juhil on ülevaade organisatsiooni probleemidest ja meeleoludest;
	vahetu juhi ühekordsete korralduste täitmine.

õigeaegselt ja korrektselt täidetud korraldused.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	ministeeriumi juhtkond, struktuuriüksused;
	teised ministeeriumid ja riigiasutused.


Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepingu seadusest ja muudest õigusaktidest.

Tööandja: Norman Aas, kantsler
Töötaja: Kärt Merilain
/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/
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