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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Finants- ja varahaldustalitus
Töökoht:
Varahalduse peaspetsialist 
Tegevusvaldkond:
Varade haldus
Vahetu juht:
Talituse juhataja
Alluvad:
Varahalduse spetsialist, referent (haldus)
Töötaja asendab:
Varahalduse spetsialisti
Töötajat asendab
Varahalduse spetsialist
Töökoha põhieesmärk:
Justiitsministeeriumi ja selle valitsemisala varade haldamise ja investeeringutega seotud tegevuste planeerimine ning elluviimine läbi ressursside optimaalse ja otstarbeka kasutamise. Kinnipidamiskohtade kinnisvarahalduse ja investeeringutega seotud tegevused.

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Kõrgharidus või erialane kutseharidus soovitatavalt ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehituse, projekteerimise või arhitektuuri vallas; kinnisvara õiguse, töökeskkonna või kinnisvara korrashoiu valdkonnas;

Soovitusliku hariduse puudumisel töökogemus kinnisvarasektoris 5 aastat ning erialase täienduskoolituse läbimine (viimase 5 aasta jooksul mahus 200 tundi);
	Omab ülevaadet kinnisvaraturust ja häid teadmisi avalikust haldusest;
Omab juhtimise, sh projektijuhtimise kogemust;
	Arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer);
Teadmised haldusjuhtimisest, majandusest ja õiguse valdkonnast;
Eesti  keele oskus C 1 tasemel, kasuks tuleb inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil.
	Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
	Hea pingetaluvus;
Oskus planeerida tööd ja aega;
Hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.


Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
1. Riigivara valitsemisega seotud tegevuste (riigivara haldamise ja arvestuse pidamise korraldamine) koordineerimine ministeeriumis ja selle valitsemisalas.
Ministeeriumis ja selle valitsemisalas on kehtestatud ja toimib vastutus varade heaperemeheliku ja otstarbekohase kasutamise eest. On tagatud varadega toimuvaid muutusi kajastavate dokumentide õigeaegne ja korrektne vormistamine.
2. Ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste riigivara sihipärase kasutamise analüüsimine, investeeringute planeerimine, sh vajadusel lähteülesannete koostamine ja investeerimisplaanide täitmise kontrollimine
Teostatud analüüsid ja investeerimisplaan, realiseeritud investeerimisplaan.
3. Ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste kasutuses oleva kinnisvara arengukava välja töötamine ja selle elluviimise korraldamine
Kinnisvara arengukava välja töötatud ja plaanipärasel ellu viidud.
4. Ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste üüri-, remondi- ja ehituskulude analüüsimine ja planeerimine; sisendi andmine riigieelarve koostamisele
Kuluaruanded on kogutud ja analüüsitud ning tulemused esitatud finantsanalüütikutele asutuste eelarvete koostamiseks koos omapoolsete põhjalike ettepanekutega.
5. Ministeeriumi ja tema valitsemisala projekteerimis- ja ehitustegevuse korraldamine, koordineerimine ja kontrollimine. Ehitusobjektidel üürniku poolse järelevalve korraldamine, valminud objektidel ülevaatuse teostamine.
Teostatud projektid ja ehitised.
6. Kinnisvaraalaste lepingute ettevalmistamine, läbirääkimistel osalemine, ministeeriumis kooskõlastamine ja allkirjastamise korraldamine
Korrektselt vormistatud lepingud.
7. Riigi Kinnisvara AS-i (edaspidi RKAS) kaudu ministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste poolt kasutatavates ruumides vajalike hooldus- ja remonttööde tellimise, ruumide korrashoiu ning hoonete ja territooriumi heakorra tagamise koordineerimine
Kaasaegsetele nõuetele vastavad üüripinnad RKAS-ilt
8. Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste esindamine suhtlemisel RKAS-i ning teiste varahalduse ja investeeringute teostamisega seotud ettevõtetega
Tulemuslikud kokkulepped, lahendatud probleemid
9. Ministeeriumi valitsemisalas olevate asutustega varade haldamise ja investeeringutega seotud tegevuse alase kirjavahetuse korraldamine, kirjadele vastamine
Õigeaegne infovahetus, kirjadele vastamine
10. Ministeeriumi valitsemisala asutuste nõustamine varade ja nende haldamisega seotud küsimustes
Valitsemisala asutustele on tagatud neid puudutava info õigeaegne edastamine ja nende poolt tõstatatud küsimustele tagasiside andmine
11. Vastutusvaldkonna regulatsioonide koostamise ja muutmise koordineerimine
Regulatsioonid on kaasajastatud õigeaegselt vastavalt õigusaktide ja vajaduste muutumisele eesmärgiga tagada valdkonna tegevuste toimimine
12. Oma valdkonna iga-aastase tööplaani projekti koostamise koordineerimine
Iga-aastane tööplaani projekt
13. Oma valdkonnas aastaaruannete koostamisel osalemine
Aastaaruanne on koostatud nõuetekohaselt ja tähtaegselt
14. Vajadusel varade aastainventuuridel ja erakorralistel inventuuridel osalemine
Osaletud aastainventuuridel ja erakorralistel inventuuridel.
15. Tegevuste koordineerimine, mis on seotud ministeeriumi inventari hooldus- ja remonttöödega, veo-ja transporditeenustega ning tuleohutusnõuete täitmisega
Nõuetele vastav tegevus, autotranspordi kättesaadavus
16. Talituse juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine
Korraldused õigeaegselt ja korrektselt täidetud

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
	Varahalduse peaspetsialisti tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga;

Varahalduse peaspetsialist 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: Aare Aun
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
		     


