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TÖÖTAJA AMETIJUHEND

Struktuuriüksuse nimetus:
Finants- ja varahaldustalitus
Ametikoht:
Referent (haldus)
Tegevusvaldkond:
Ministeeriumi haldamine
Ametisse vormistamine:
Töölepingu alusel
Vahetu juht:
Varahalduse peaspetsialist
Alluvad:
Haldusspetsialist, nooremreferent, autojuhid
Töötaja asendab:
Nooremreferenti
Töötajat asendavad:
Varahalduse peaspetsialist, nooremreferent

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Vähemalt keskharidus või erialane kutseharidus  soovitatavalt majandus-/kinnisvaraökonoomika, ruumilise planeerimise, ehituse, projekteerimise, arhitektuuri, töökeskkonna või kinnisvara korrashoiu valdkonnas;
	Soovitusliku hariduse puudumisel varasem praktiline töökogemus samas valdkonnas, mis seondub tugikeskkonnaga (3 aastat);
	Omab üldteadmisi majandus-/kinnisvaraökonoomika, ruumilise planeerimise, ehituse, või arhitektuuri vallas ning kesktasemel teadmisi töökeskkonna ja kinnisvarakorrashoiu vallas.

Arvuti kasutamise oskus.
	Hea suuline ja korrektne kirjalik väljendusoskus;
	Hea pingetaluvus;
	Oskus planeerida tööd ja aega;
	Hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.

Ametikoha põhieesmärk:
Finants- ja varahaldustalituse haldusspetsialisti, nooremreferendi, autojuhtide töö korraldamine ja arvestuse pidamine bilansiväliste varade, materjalide ja põhivahendite väljastamise üle ning vastava aruandluse koostamine. Ministeeriumi üüripindade korrashoiu tagamine, remonttööde ja investeeringute korraldamine koostöös üürileandjaga.

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
1. Ministeeriumi ametnike varustamine vajalike töövahenditega
Töövahendite olemasolu ja kättesaadavus
2. Ministeeriumi varade hankimise, kasutuselevõtu ja hoolduse korraldamine, sh lepingute ettevalmistamine ning vajadusel ettepanekute tegemine sõlmitud lepingute muutmiseks, kaupade vastuvõtmine ja ladustamise korraldamine;
Varad on soetatud ja hooldatud, lepingud täidetud ja vajadusel muudetud;
3. Bilansiväliste varade, materjalide ja põhivahendite arvestuse pidamine
Korrektse arvestuse olemasolu
4. Ministeeriumi transpordivahendite ning telefoni- ja mobiilside kasutamise ja kulude arvestuse pidamine
Korrektse arvestuse olemasolu
5. Autotranspordi sõidulehtede vormistamine, kütuse ja abimaterjalide aruannete koostamine autode lõikes
Korrektselt vormistatud sõidulehed, aruanded
6. Ministeeriumi taksotalongide kasutamise korraldamine ja kontrollimine
Korrektse arvestuse olemasolu
7. Soetatud põhivahendite ja bilansiväliste varade arvele võtmine, üleandmise- vastuvõtmise dokumentide vormistamine
Vastav  korrektne dokumentatsioon
8.Trükiste, nimesiltide tellimine, suhtlemine teenuste osutajatega
Vajalike kvaliteetsete trükiste olemasolu
9. Koolitusürituste varustamine vajalike materjalidega
Vajalike materjalide olemasolu
10. Haldusspetsialisti, nooremreferendi ja autojuhtide töö korraldamine ning tööaja arvestuse pidamine
Täidetud ülesanded
11. Ministeeriumi inventuuride teostamine, inventuurikomisjoni juhtimine
Inventuurid teostatud õigeaegselt
12. Majasiseste hooldustööde, remonttööde, investeeringute korraldamine ministeeriumi poolse esindajana, sh osalemine kohtumistel, ülevaatustel
Täidetud ülesanded
13. Ministeeriumit puudutavates kinnisvara alastes küsimustes ministeeriumi esindamine suhtlusel üürileandjaga, hooldusettevõtete, remonttööde teostajatega
Täidetud ülesanded
14. Ministeeriumi optimaalse ruumivajaduse määratlemine, remondivajaduste kaardistamine, vajadusel lähteülesannete koostamine üürileandjale
Täidetud ülesanded
15. Talituse juhataja ja vahetu juhi korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine
Korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
	Referendi tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhi ja talituse juhatajaga;

Referent teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.

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

Tööandja: Kai Härmand, asekantsler kantsleri ülesannetes
Töötaja: Sirje Pärna
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