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											 KINNITATUD
Justiitsministeeriumi kantsleri
4.02.2005.a.
käskkirjaga nr 26


	TEENISTUJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Vanglate osakonna õiguse ja arenduse talitus
Ametikoht:
Nõunik 3
Tegevusvaldkond:
Organisatsiooni arendamine, finantsanalüüs
Ametisse nimetamine:
Kantsleri poolt  asekantsleri ettepanekul
Vahetu juht:
Talituse juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Teenistuja asendab:
Talituse juhataja poolt määratud talituse teenistujat
Teenistujat asendab:
Talituse juhataja määratud teenistuja
Ametikoha põhieesmärk:
Organisatsiooni ja juhtimissüsteemi arendamine, vanglate eelarvete ja finantsküsimuste menetlemine

Kvalifikatsiooninõuded:
	Majandus- või haldusjuhtimisealane kõrgharidus
	Eesti keele valdamine kõrgtasemel

Inglise keele suuline ja kirjalik oskus, vene keele suuline ja kirjalik oskus ametialase suhtlemise tasandil
 MS Word`i, MS Excel`i, MS Outlook`i hea tundmine, Powerpoint´i, Internet Explorer`i tundmine

Muud nõuded:
	Teadmised avalikust teenistusest.
	Iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõime.

Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus.
Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
1. Vanglate personalikulude eelarvete koostamise koordineerimine.
Tähtaegselt kinnitatud eelarved.
2. Vanglate juhtimissüsteemi analüüsimine ja  arendamine.
Pidev juhtimissüsteemi täiustamine.
3. Mõõdikute väljatöötamine vanglasüsteemi eesmärkide saavutamiseks ning tegevuse hindamiseks. 
Valminud hindamiskriteeriumid.
4. Ettepanekute tegemine vanglate struktuuri ja koosseisude muutmiseks.
Kinnitatud teenistujate koosseis.
5. Vanglate üldise töökorralduse ja protsesside analüüsimine ja arendamine.
Ühtlustatud ja optimeeritud protsessid.
6. Vanglasüsteemi investeerimisprioriteetide määratlemise koordineerimine.
Kinnitatud investeerimisprioriteedid.
7. Vanglate investeerimisplaanide koostamine ja kasutamise koordineerimine.
Koostatud ja elluviidud investeerimisplaanid.
8. Tsentraliseeritud hangete vajaduse määratlemine vanglasüsteemis. 
Tellimus üldosakonna õigustalitusele tsentraliseeritud riigihangete korraldamiseks.
9. Finantsotsuste langetamiseks vajaliku informatsiooni kogumine, majandusliku tasuvuse analüüside teostamine ja hinnangu andmine.
Informatsiooni olemasolu, arvamus.
10. Vanglate reservi kasutamisplaani koostamine koostöös FVT-ga.
Ülevaade, asjakohased nõuanded reservi õigeaegseks ja efektiivseks kasutamiseks. 
11. Vanglate palgasüsteemi väljatöötamises osalemine.
Palgasüsteemi olemasolu.
12. Vanglate osakonna seisukoha andmine vanglate IT-vahendite taotluste kohta.
Vanglate IT-vahendite taotluste läbivaatamisel IT poolt on olemas vanglate osakonna seisukoht.
13. AS Eesti Vanglatööstus majandusaasta aruandele ja äriplaanile hinnangu andmine.
Arvamus.
14. Osalemine vanglate tegevuse üle teostatava teenistusvalve läbiviimisel.
Teenistusvalve aruanne.
15. Avalduste ja kaebuste lahendamine oma pädevuse piires.
Korrektselt ja õigeaegselt koostatud kirjalikud vastused.
16. Vahetu juhi ühekordsete korralduste, mis on antud osakonna põhitegevuse raames, täitmine.
Korrektselt ja õigeaegselt täidetud korraldus.

Kooskõlas-tatud tegevus ja koostöö
	Nõuniku tegevus peab olema kooskõlastatud talituse juhatajaga.
	Nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.


Õigused:

	Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.

Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.
Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Justiitsministeeriumi koolitusstrateegiale.

Vastutus:
Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest; töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.   

Ametiju-hendi muutmine:
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd ministeeriumis.




Teenistuja: 



		     /allkiri/	                     				         /kuupäev/	




