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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
kantselei
Töökoht:
sekretär-asjaajaja 
Tegevusvaldkond:
ministeeriumi juhtkonna häireteta töö tagamine ning ministri, kantsleri, ministri nõunike tehniline teenindamine ja arendus- ja personalitalituse asjaajamine ning sekretäritöö
Vahetu juht:
kantselei juhataja
Alluvad:
puuduvad
Töötaja asendab:
teist juhtkonna sekretär-asjaajajat
Töötajat asendab:
teised sekretär-asjaajajad

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	keskeriharidus (asjaajamise, juhiabi eriala);
	eesti keele oskus C 1 tasemel;
	vene kõnekeele oskus kesktasemel;
	vähemalt üheaastane sekretärialane töökogemus;
	kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus avalikus teenistuses
	meeldiv ja viisakas käitumine, korrektsus, abivalmidus.


Töökoha põhieesmärk:
korrektne asjaajamine ja tehniline teenindamine

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	operatiivne informatsiooni edastamine juhtkonnale;

õigeaegselt edastatud informatsioon;
	telefonikõnede ja fakside vastuvõtmine ja edastamine;

õigeaegselt edastatud informatsioon;
	personalialaste käskkirjade, lähetuste ja puhkuse korralduste edastamine Riigi Tugiteenuste Keskusele. Dokumentide väljaprintimine;

edastatud dokumendid;
	arendus- ja personalitalituse sekretäritöö ja asjaajamine;

tagatud talituse sekretäritöö sujuv teostus;
	ministri lähetuste korralduste tegemine;

jõustunud lähetuse korraldused;
	vajadusel dokumentide printimine turvaplankidele ja edastamine allkirjastamiseks;

allkirjastatud dokumendid;
	allkirjastatud elektrooniliste dokumentide väljasaatmine adressaatidele;

dokumendid välja saadetud;
	vajadusel juhtkonna  külaliste vastuvõtu korraldamine;

korraldatud vastuvõtt, korrastatud abiruum (köök);
	vajadusel ministri nõupidamiste protokollimine;

nõupidamise arutelu jäädvustamine;
	juhtkonna varustamine kantseleitarvetega ja tehniliste vahenditega. Kingituste hankimine ja lillede tellimine;

häireteta töö tagamine;
	transpordivahendite liikumise märkimine Outlooki kalendris, sõitude jaotamine autojuhtide vahel. Sõitude marsruutide tabeli täitmine. Teavituse andmine sõitude kohta. Taksokviitungite väljastamine ja ülesmärkimine;

transpordivahendite kasutamine;
	ministri kalendri täitmine, vajadusel sisestatud üritustes muudatuste tegemine;

ülevaade ministri aja planeerimisest;
	ministri teenistuslähetuste vormistamine, ministri välislähetuskulude hüvitamise käskkirjade vormistamine. välislähetuse kulude aruannete vormistamine, krediitkaardiga maksmise aruannete vormistamine;

õigeaegselt vormistatud dokumendid;
	riigikantseleile ministri asendustaotluse esitamine;


tähtaegselt esitatud asendustaotlus;
	ministeeriumi juhtkonna ja kantselei juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine;

tähtaegselt esitatud asendustaotlus;
	teise juhtkonna sekretär-asjaajaja asendamine juhtkonna tehnilisel teenindamisel.

korrektne asendamine.


Kooskõlastatud tegevus ja koostöö:
kantselei juhataja, arendus- ja personalitalituse juhataja

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

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Töötaja: Lanne Laasik
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