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Struktuuriüksuse nimetus:
finants- ja varahaldustalitus
Töökoht:
varahalduse spetsialist
Tegevusvaldkond:
varade haldus
Vahetu juht:
varahalduse peaspetsialist
Alluvad:
puuduvad
Töötaja asendab:
varahalduse peaspetsialisti
Töötajat asendab:
varahalduse peaspetsialist

Kvalifikatsiooninõuded:
	kõrgharidus või selle omandamine (erialane pädevus soovitavalt avaliku halduse, kinnisvara õiguse, majandus-/kinnisvara-ökonoomika, ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehituse, projekteerimise, arhitektuuri, töökeskkonna või kinnisvara korrashoiu valdkonnas);
	soovitusliku hariduse puudumisel töökogemus kinnisvara alal viis aastat;
	omab üldteadmisi kinnisvaraturust;
	omab projektijuhtimise kogemust;
	eesti keele oskus kõrgtasemel, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
	arvuti kasutamise oskus.
	hea pingetaluvus;
	oskus planeerida tööd ja aega;
	hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.


Töökoha põhieesmärk:
ministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste riigivara käsutamisega ja investeeringutega seotud tegevuste planeerimine, elluviimine ja täitmise kontrollimine eesmärgiga kindlustada kaasaegne ja nõuetekohane töökorraldus ning ressursside optimaalne ja otstarbekas kasutamine. Ministeeriumi valitsemisala üldotstarbelise kinnisvara ministeeriumipoolne haldus ja investeeringute planeerimine. 

Tööülesanded:
Tulemus:
	valitsemisala asutuste optimaalse ruumivajaduse määratlemine; 


ruumivajadused määratletud;
	kinnisvaralepingute ettevalmistamine, läbirääkimistel osalemine, ministeeriumis kooskõlastamine ja allkirjastamise korraldamine; 


ministeeriumi huvid kaitstud;
	ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste üüri-, remondi- ja ehituskulude analüüsimine ja planeerimine; sisendi andmine riigieelarve koostamisele, valitsemisala asutuste esindamine suhtlemisel RKAS-i ning teiste varahalduse ja investeeringute teostamisega seotud ettevõtetega;


ministeeriumi huvid kaitstud;
	projekteerimise lähteülesannete ja kinnitamise korraldamine, valitsemisala renoveerimis- ja remonditellimuse esitamine koos projekteerimise lähteülesandega üürileandjale ;


vajadused väljaselgitatud, lähteülesanded koostatud;
	ministeeriumi valitsemisalas oleva riigi vallasvara valitsemise korraldamine, sealhulgas kasutusse andmine, koormamine ja võõrandamine;

dokumendid korrektselt vormistatud;
	ministeeriumi valitsemisalas kasutusel oleva riigivara otstarbeka kasutamise ja säilitamise kontrollimine vastavalt kehtivale korrale;

Riigivara heaperemehelik ja otstarbekohane kasutamine tagatud;
	ministeeriumi valitsemisalas oleva riigivara osas kinnisvararegistri pidamine – vara registrisse kandmine, väljaarvamine ja muudatuste siseviimine;

ministeeriumi valitsemisala varad kinnisvararegistris õigesti kajastatud;
	riigivaraga seotud regulatsioonide koostamise koordineerimine;

valdkonna tegevused on kaetud sujuvat toimimist ja õigusaktide nõuete täitmist tagavate regulatsioonidega; regulatsioonid on kaasajastatud õigeaegselt vastavalt õigusaktide ja vajaduste muutumisele;
	ministeeriumi valitsemisala asutuste nõustamine varade ja nende haldamisega seotud küsimustes;

asutuse poolt tõstatatud küsimustele on antud õigeaegselt pädev vastus;
	arvamuste andmine riigivara puudutavate õigusaktide eelnõude kohta;

seisukohad on tähtajaliselt esitatud;
	riigivaradokumentide süstematiseerimine enne arhiivi üleandmist;

süstematiseeritud dokumendid;
	talituse juhataja ja vahetu juhi korraldusel kvalifikatsiooninõuetele vastavate ühekordsete ülesannete täitmine.

korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine.

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
	töötaja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhi ja talituse juhatajaga;
	töötaja teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.


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

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Töötaja: Kristel Marksalu
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