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Struktuuriüksuse nimetus:
arendus- ja personalitalitus
Töökoht:
nõunik  (välisabi ja –koostöö)
Tegevusvaldkond:
sihtotstarbeliste finantstoetuste, välisabi ja –koostöö koordineerimine
Vahetu juht:
talituse juhataja
Alluvad:
puuduvad
Töötaja asendab:
nõunikku (välissuhtlus)
Töötajat asendab:
nõunik (välissuhtlus)

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Kõrgharidus (soovitavalt avaliku halduse, õigus- või majandusalane);
	Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1);

Inglise keele suuline ja kirjalik oskus kõrgtasemel;
	Teise võõrkeele (soovitavalt saksa või prantsuse) valdamine suhtlustasemel;
	Head teadmised EL institutsioonidest, välisabi programmidest ja rahvusvahelisest suhtlemisest;
	Avaliku halduse organisatsiooni (s.h Justiitsministeeriumi valitsemisala põhjalikumalt) ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
	Põhiteadmised finantsjuhtimisest ning head teadmised programmi- ja projektijuhtimisest; 
	Töökogemus väliskoostöö valdkonnas;
	Väga hea suhtlemis- ning veenmisoskus nii kõnes kui kirjas;
Väga hea analüüsivõime;
	Head teadmised diplomaatilisest protokollist;
	Hea pingetaluvus.


Töökoha põhieesmärk:
sihtotstarbeliste finantstoetuste koordineerimine, täitmise kontroll, tulemuste hindamine ning välisabi ja –koostöö.

Ülesanded:
Tulemus:
1. ministeeriumi välisfinantseerimise planeerimise, kasutamise ja järelevalve koordineerimine ning vastava süsteemi toimivuse tagamine;
ministeerium kasutab edukalt, süstematiseeritult ja ilma tõrgeteta välisvahendeid; 
2. probleemide, vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine, mida on otstarbekas lahendada või mis on lahendatavad vaid välisfinantseerimise või väliskoostöö kaudu. Juhtkonna nõustamine antud küsimustes;
informatsiooni õigeaegne edastamine juhtkonnale, välisfinantseerimise taotlejatele ja välispartneritele;
3. ministeeriumi ja haldusala struktuuriüksuste nõustamine välisfinantseerimise ja twinningu projektide koostamisel ja elluviimisel; välisfinantseerimise taotluste kogumine ja vajalikkuse hindamine, sh tehnilise teostatavuse ja otstarbekuse seisukohalt;
korrektselt vormistatud ja õigeaegselt esitatud projektitaotlused;

4. ministeeriumipoolsete ettepanekute koostamine välisfinantseerimise suhtes, s.h ka prioriteetide suhtes valitsusele esitamiseks; osalemine projektide kaitsmisel;
ministeeriumi seisukohad kaitstud, uued välisfinantseerimise projektid;
5. välisfinantseerimise alase informatsiooni edastamine ja haldamine;
võimalikele huvilistele edastatud ja süstematiseeritud informatsioon;
6. välisfinantseerimist andvate asutuste ja partneritega suhtlemine;
tulemuslik koostöö välisfinantseerimist andvate asutuste ja väliskoostöö partneritega;
7. välisfinantseerimise sihipärase ja tulemusliku kasutamise/elluviimise kontrollimine;
sihipärane välisfinantseerimine ja            -koostöö kasutamine/elluviimine. Tõhusalt toimiv järelevalvesüsteem. Vajalikud järelevalvearuanded koostatud ja esitatud asjaomastele institutsioonidele õigeaegselt;
8. arvestuse pidamine ministeeriumi poolt esitatud taotluste, saadud toetuste ja elluviidud projektide üle;
taotluste ja projektide edukuse ülevaade ja analüüsid;
9.  ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste osalemise koordineerimine kolmandatele riikidele suunatud abiprogrammides;
toimivad programmid;
10. osalemine Euroopa Komisjoni ja teiste asjaomaste institutsioonide ja organisatsioonide poolt korraldatud välisfinantseerimise ja -koostöö seminaridel, konverentsidel ja koolitustel ning sellealase informatsiooni vahendamine;
välisfinantseerimise ja -koostöö alane kompetents ja teadlikkus on kasvanud;
11. välisfinantseerimise ja -koostööalastes töörühmades osalemine; 

ministeeriumi ja Eesti seisukohad on esindatud. Töörühmadest saadud informatsioon on õigeaegselt edastatud ministeeriumis ja haldusalas;
12. osalemine ministeeriumi eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel seoses välisfinantseerimise vahendite planeerimisega;
esitatud ettepanekud eelarve koostamisel välisfinantseerimise vahendite osas,  s.h on tagatud vajalik omafinantseerimise vahendite olemasolu eelarves;
13. osalemine ministeeriumi arengukava koostamisel, arengukava täiendamisel; struktuurivahendite kasutamise planeerimisel ja koordineerimisel ministeeriumis;
toimiv protsess, kaasajastatud arengukava;
struktuurivahendite planeerimisel on ministeeriumi seisukohad esindatud;
14. osalemine arengukoostöö projektitaotluste hindamisel ning projektide seiramisel;
arengukoostöö  projektitaotlused hinnatud ja projektid elluviidud; 
15. tööks vajalike õigusaktide, eeskirjade, strateegiliste dokumentide ja protseduuride väljatöötamine ning uuendamine;
kehtivad ja asjakohased õigusaktid, eeskirjad, strateegilised dokumendid ja protseduurid;
16. ministeeriumi kodulehe ja siseveebi ajakohasuse jälgimine teenistuja töövaldkondades;
ajakohased andmed kodulehel ja siseveebis;
17. talituse juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.
õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded.

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
1. Justiitsministeeriumisisene koostöö;
2. Koostöö teiste ministeeriumide ja huvipooltega;
3. Koostöö välisriikide justiitsministeeriumide, saatkondade jt. asutustega;
4. Koostöö Euroopa Komisjoniga;
5. Vajadusel koostöö muude asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega.


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

Tööandja: Norman Aas, kantsler
Töötaja: Ülle Leht
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
		


