


file_0.png


file_1.wmf



 							


	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
kantselei
Töökoht
juhataja
Tegevusvaldkond:
ministeeriumi asjaajamise ja dokumendiringluse, dokumentide avalikustamise ja neile juurdepääsu tagamise korraldamine, ülesannete täitmise ja tähtaegse lahendamise kontrollimine ning dokumentide nõuetekohase arhiveerimise tagamine.
Vahetu juht:
kantsler
Alluvad:
kantselei töötajad
Töötaja asendab:
kantselei töötajaid
Töötajat asendab:
kantselei sekretär-asjaajaja

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	kõrgharidus (soovitavalt haldusjuhtimine, asjaajamine);
	arvuti kasutamise oskus;
	eesti keele oskus C1 tasemel;
	inglise ja vene keele oskus kesktasemel;
	strateegilise juhtimise ning projektijuhtimise kogemus;
	kontseptuaalne mõtlemine;
	erialane töökogemus.


Töökoha põhieesmärk:
ministeeriumi kantseleitöö korraldamine ja arendamine

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	kantselei töö juhtimine ja ministeeriumi asjaajamise korraldamine, koordineerimine, ühtsuse tagamine;

tõhus töökorraldus, kinnitatud ametijuhendid, motiveeritud töötajaskond, ettepanekud talituse töökorralduse, töötajate täiendõppe ja tulemuspalga ning talituse tööplaani osas,  õigeaegselt täidetud ülesanded; korrektne ja ühtne asjaajamine;
	osalemine asjaajamis- ja arhiivindusvaldkonna õigusaktide eelnõude  väljatöötamisel ja nende põhjal uute õigusaktide koostamine ministeeriumile;

asjakohased õigusaktide eelnõud;
	dokumendihaldusprogrammi arendamisel ettepanekute tegemine, osalemine arendustegevuses ja selleks vajalike sisenddokumentide koostamine;

funktsioneeriv kasutajasõbralik dokumendihaldusprogramm;
	dokumendihaldusprogrammi koolituse korraldamine ministeeriumi teenistujatele;

teenistujatel DHS selgeks saadud ja kasutusse võetud;
	elektrooniliselt ja paberkandjal  saabuvate dokumentide registreerimise korraldamine.

registreeritud ja menetlusse  suunatud dokumendid;
	vajadusel paberkandjal dokumentide allakirjutamiseks esitamise korraldamine;

allkirjastatud dokumendid;
	ministri ja kantsleri käskkirjade registri pidamise ja terviktekstide koostamise  korraldamine;

koostatud terviktekstid;
	ministeeriumis koostatud toimikute korrektsuse kontrollimine, dokumentide loetelus muudatuste tegemine vastavalt osakondade poolt tehtud ettepanekutele;

kontrollitud toimikud, dokumentide loetelu täiendamine või muutmine;
	teabenõuete täitmise koordineerimine ja nendele  vastamine;

õigeaegsed vastused teabenõuetele;
	eelnõude portaalist tulevate eelnõude menetlusse suunamise ning Justiitsministeeriumi eelnõude ja teiste ministeeriumide eelnõudele kooskõlastuste lisamise korraldamine eelnõude portaali;

eelnõude elektrooniline menetlemine eelnõude portaalis;
	 ministeeriumi sekretäride töö koordineerimine;

edastatud ülesanded, õigeaegsed teavitused töökorralduse osas;
	ettepanekute tegemine sekretär- asjaajajate täiendõppeks. Nende asjaajamisalaste teadmiste ja dokumendihalduse kasutamise oskuste pidev täiendamine-koolitamine;

õigeaegselt esitatud ettepanekud ja teostatud koolitused;
	juhtkonnale ettepanekute tegemine talituse koosseisu ja töökorralduse, talituse töötajate palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramiseks ning ergutuste kohaldamise kohta;

optimaalne talituse koosseis, töö sujuvus ning motiveeritud meeskond;
	vahetu juhi korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

täidetud ühekordsed ülesanded.


Kooskõlastatud tegevus ja koostöö:
ministeeriumi osakonnad ja talitused, RIK

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

Tööandja: Norman Aas
Töötaja: Liis Laaneloog
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
			





