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	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
justiitshalduspoliitika osakonna kohturegistrite talitus
Ametinimetus:
juhataja
Tegevusvaldkond:
talituse juhtimine, talituse vastutusvaldkondade arendamine ja korraldamine
Vahetu juht:
asekantsler 
Alluvad:
talituse koosseisus olevad teenistujad
Ametnik asendab:
asekantsleri poolt määratud teenistujat
Ametnikku asendab:
talituse nõunik
Ametikoha põhieesmärk:
kohtulike registrite toimimise tagamine ning arengu korraldamine ja talituse tegevuse korraldamine.

Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
	magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

eesti keele oskus kõrgtasemel (C 1)
inglise keele oskus kõrgtasemel
hea läbirääkimis- ja argumenteerimisoskus
analüüsi- ja sünteesivõime, loovus ning algatusvõime
	otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
	talituse tegevuse korraldamine, sh:

	talituse liikmete ametijuhendite koostamine;

talituse tööplaani koostamine järgmiseks perioodiks ning tööplaaniliste ülesannete täitmise jälgimine;
ametnike tegevuse tulemuslikkuse jälgimine ning vajadusel talituse liikmete suunamine ja juhendamine tulemuste parandamiseks ja efektiivsemaks ajakasutuseks;
talituse ametnike arengu jälgimine ja toetamine;
talituse liikmete hindamise läbiviimine ja vajadusel ettepanekute tegemine palga muutmiseks;
asjaajamise korraldamine talituse sees;
talitusest väljuva kirjavahetuse ja dokumentide sisulise kvaliteedi kontrollimine;
talituse töö on hästi korraldatud, kinnitatud ametijuhendid, töötajaskond on motiveeritud, vastutusvaldkonna tegevus on koordineeritud ja valdkonnaga seotud eesmärgid täidetud, tööplaanijärgsed ja põhjendatud juhtudel tööplaanivälised ülesanded täidetud;
2. ministeeriumi arengukava kohtulike registrite osa koostamine;
igal aastal on õigeaegselt koostatud ning vastutusalaga läbi arutatud arengukava osa, mis vastab ministeeriumi ja tema haldas arenguvajadustele ning kaasaegse halduskorralduse võimalustele ja eeldustele;
3. osakonna tööplaani talituse osas koostamine, tööplaani täitmise jälgimine ning tööplaani täitmismärgete tegemine;
igal aastal on õigeaegselt koostatud tööplaan, mis vastab talituse eeldatavale optimaalsele suutlikkusele ning mille täitmisega saavutatakse arengukavaga seatud eesmärgid; täitmismärked on tööplaani lisatud hiljemalt iga kvartali lõpuks;
4. kohtulike registrite korralduse koordineerimine, sealhulgas haldusala juhi toetamine, ettepanekute tegemine ja osalemine eelarve koostamisel;
vastutusala tegevuse korraldus vastab ühiskonna ja Justiitsministeeriumi mõistlikele ootustele. Haldusala juht saab vajalikku toetust ning vastastikuseid ettepanekuid on kaalutud ja vajadusel rakendatud;
5. Registrite ja Infosüsteemide Keskusega koostöö arenduste tegemisel ja eelarve koostamisel;
arenduste tegemiseks on sisend õigeaegselt antud, arendused valmivad tähtaegselt, eelarve vastab vajadustele;
6. talituse ametnike abistamine sisuliste ja korralduslike ülesannete täitmisel (sh tegevuse kooskõlastamine teiste struktuuriüksustega);
talituse ametnikud tunnevad talituse juhataja tuge sisuliste ja korralduslike ülesannete täitmisel; tegevused on vajadusel teiste struktuuriüksustega kooskõlastatud;
7. õigusloome oma talituse pädevuse piires;
talituses koostatud eelnõud on kvaliteetsed ja valmivad ning on rakendatud tähtaegselt;
8. rahvusvahelises koostöös osalemine ja osalemise tagamine oma talituse pädevuse piires.
rahvusvahelisel tasandil on koostöö toimiv;
9. Justiitsministeeriumi esindamine suhetes teiste asutuste ja institutsioonidega talituse pädevuse piires;
sujuv koostöö teiste asutuste ja institutsioonidega;
9. asekantsleri korraldusel ühekordsete teenistusülesannete täitmine.
õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Juhataja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.

Juhataja teeb koostööd Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.

Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest.

Ametnik:

		     allkiri/ kuupäev	                     					

