


										


	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
üldosakonna finants- ja varahaldustalitus
Töökoht:
jurist
Tegevusvaldkond:
juriidiline nõustamine
Vahetu juht:
talituse juhataja
Alluvad:
puuduvad
Töötaja asendab:
juristi, talituse juhatajat
Töötajat asendab:
jurist

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
1. juriidiline kõrgharidus (vähemalt 4-aastase nominaalajaga bakalaureuseõpe);
2. vähemalt kaheaastane töökogemus ametikoha töövaldkonnas;
3. eesti keele oskus kõrgtasemel (tase C 1)
4. ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.
5. väga head teadmised riigi- ja halduskorraldusest;
6. väga head teadmised eraõigusest;
7. iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõime;
8. info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadavana edastamise ja tagasiside andmise oskus;
9. hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas.


Töökoha põhieesmärk:
tagab Justiitsministeeriumi teenistujate õigusnõustamise oma pädevuse piirides ja Justiitsministeeriumi nimel, samuti haldusalas sõlmitavate lepingute vastavuse õigusaktidele ja riigi huvidele.

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
1.üldosakonna tegevusi puudutavate õigusaktide eelnõude kooskõlastamine ja väljatöötamine ning vajadusel ettepanekute tegemine nende muutmiseks;
tagatud on eelnõude õiguspärasus ja aktide vastavus kehtivale õigusele ning riigi huvidele;

2. justiitsministeeriumi tegevusi puudutavate käskkirjade kooskõlastamine;
tagatud on käskkirjade vastavus kehtivale õigusele;
3. lepinguprojektide väljatöötamine, lepingute koostamise läbirääkimistes osalemine, lepingute kooskõlastamine vastavalt Justiitsministeeriumi asjaajamiskorrale;
lepingute projektid  ja lepingud vastavad kehtivatele seadustele ja tagavad riigi huve;

4. vaidluste lahendamine lepingute täitmisel;


vaidluste lahendamisel on riigi huvid kaitstud ning vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel kokkuleppel;

5. vajadusel arvamuste koostamine õiguslikes küsimustes kõikides õigusvaldkondades (põhisuunitlusega eraõiguse valdkonnale);
arvamused on asjakohased ja vastavad õigusaktidele;

6. notariaalsete lepingute sõlmimise eelselt notaribürooga suhtluse korraldamine, lepinguprojektide eelneva tutvustamise tagamine allkirjastajale;

lepingud on ette valmistatud õigeaegselt ja tagatud on pidev informatsioonivahetus;

7. justiitsministri ja Justiitsministeeriumi esindamine kohtus koostades sh vajadusel hagid, vastates kaebustele jmt;
hagid ja vastused on koostatud õigeaegselt ja tagavad riigi huve, riiki on kohtus esindatud väga heal tasemel;

8. vajadusel riigihangete läbiviimine vastavalt riigihankeid reguleeritavatele õigusaktidele;
tagatud on riigihangete seaduse täitmine;

9. pädevuse piires taotlustele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine või seisukoha andmine muudele dokumentidele;
asjakohased vastused on koostatud ja seisukohad antud õigusaktides ettenähtud aja jooksul;

10. talituse juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

õigeaegselt ja korrektselt täidetud ülesanded.

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
talituse teenistujad, ministeeriumi struktuuriüksused, valitsemis- ja haldusala üksused.


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

Tööandja: Norman Aas, kantsler
Töötaja: Siirika Paulman
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
		    







