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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Kriminaalpoliitika osakond analüüsitalitus
Töökoht:
Projektijuht
Tegevusvaldkond:
Projektijuhtimine
Vahetu juht:
Analüüsitalituse juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Töötaja asendab:
-
Töötajat asendab:
-

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Kõrgharidus
	Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1);
	Inglise keele suuline ja kirjalik oskus kesktasemel;
	Hea arvuti kasutamise oskus
	Projektijuhtimise kogemus, soovitavalt kokkupuude välisprojektiga
	Teadmised välisfinantseerimise mehhanismidest
	Kaasamisoskus ning algatusvõime
	Väga hea suhtlemisoskus ning kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus

Hea enesekehtestamise ja läbirääkimisoskus



Töökoha põhieesmärk:
Tõsiste käitumisprobleemidega noortele suunatud tõenduspõhiseprogrammi rakendamise koordineerimine Euroopa majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed ja -noored“ raames.

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	Euroopa majanduspiirkonna (EMP) ja Norra finantsmehhanismi programm „Riskilapsed ja -noored“ raames eeldefineeritud projekti (tõsiste käitumisprobleemidega noortele suunatud tõenduspõhise programmi rakendamise) koordineerimine:


	Eeldefineeritud projektiga seotud teavitustegevuse korraldamine

Informatsioon jõudnud huvigruppideni.
	Siseriiklike ja välispartnerite kommunikatsiooni koordineerimine

Infovahetus toimib ladusalt.
	Teadete, artiklite jm teabe ettevalmistamine ning avaldamine

Teated, artiklid jm teave ette valmistatud ja avaldatud.
	 Projekti tegevuskavas kinnitatud teavitussündmuste ja seminaride ettevalmistus ning läbiviimine

Teavitussündmused ja seminarid ette valmistatud ja läbiviidud.
	Projekti aruandluse koostamisel osalemine

Korrektne aruandlus.
	Tõsiste käitumisprobleemidega noorukite ja nende perede toetamise mudeli väljatöötamiseks vajalike uuringute  kavandamine ja läbiviimisel osalemine:


	Uuringu(te) lähteülesannete koostamine (uuringu(te) eesmärgiks on õigusrikkumise toime pannud noorukite riskide, vajaduste jms hindamine, Eestile  sobivama tõenduspõhise sekkumismudeli valimine välisriikide praktika alusel ja mudeli mõjude analüüsi läbiviimine)

Uuringu lähteülesanne.
	Uuringu(te)ga seotud sisulise asjaajamise korraldamine: hangete ettevalmistamine, väljakuulutamine ja töövõtjate valik, lepingute sõlmimine, uuringu(te) läbiviimisel osalemine ja läbiviimise seire, uuringu(te)tulemuste arutelude läbiviimine, kohtumiste korraldamine jms

Asjaajamine toimub ladusalt: hanked ette valmistatud ja väljakuulutatud, töötajad valitud, lepingud sõlmitud, uuringu läbiviimisel osaletud ja seda kontrollitud jms.
	Uuringu(te) põhjal valitud sekkumismudeli kasutamiseks vajalik asjaajamine (läbirääkimised programmi omanikega, lepingute sõlmimine jne), programmi piloteerimise ettevalmistamine ja seire sekkumise katsetamise ja rakendamise üle

Valitud sekkumismudeli kasutamine on ettevalmistatud, piloteerimine ette valmistatud ning rakendamine kontrollitud.
	Riskilaste kohtlemise kontspetsiooni väljatöötamisel osalemine (kontseptsiooni väljatöötaja on sotsiaalministeerium)

Kontseptsiooni väljatöötamisel osaletud.
	Talituse juhataja korraldusel ühekordsete tööülesannete täitmine.

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Justiitsministeeriumisisene koostöö
	Koostöö teiste huvipooltega ja programmi partneritega (Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus)


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

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Töötaja: Kätlin-Chris Kruusmaa


		     allkiri/ kuupäev	                     				        allkiri /kuupäev	


