

TÖÖTAJA AMETIJUHEND

Struktuuriüksus:
justiitshalduspoliitika osakond, õigusloome ja arenduse talitus
Töökoht:
nõunik 
Tegevusvaldkond:
kohtute personalitöö   
Vahetu juht:
talituse juhataja
Alluvad:
puuduvad
Töötaja asendab:
teisi talituse teenistujaid vastavalt talituse juhataja korraldusele
Töötajat asendab:
teised talituse teenistujad vastavalt talituse juhataja korraldusele

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	personalijuhtimis-, psühholoogia- või majandusalast või juriidilist kõrgharidust; 

eelnevat töökogemust personalitöö valdkonnas vähemalt kolm aastat;
 eesti keele oskust kõrgtasemel, inglise keele oskust kesktasemel; 
väga häid tööõigusalaseid teadmisi, sh kursisolekut avaliku teenistuse eristustega; 
väga häid teadmisi organisatsioonipsühholoogiast ja värbamisest; 
projektijuhtimise kogemust, koostööle orienteeritust;
 tervikpildi nägemise oskust, head analüüsi- ja tulemuste prognoosivõimet, algatus- ja otsustusvõimelisust; iseseisvust tööst; 
	head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas.

Töökoha põhieesmärk:
kohtute personalipoliitika arendamine ja selle elluviimise tagamine, personalitöö ja  kohtuametnike arendus- ning koolitussüsteemi koordineerimine ning haldusaktide ettevalmistamine personalivaldkonnas.

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	palga- ja personalipoliitika, koolituspõhimõtete, motivatsioonisüsteemi ja värbamise põhisuundade väljatöötamine kohtute valdkonnas;

vajalikud juhendid ja korrad välja töötatud;
	kohtute personaliarenduse projektide  koordineerimine ja planeerimine;

elluviidud projektid, esitatud seisukohad, juurutatud põhimõtted;
	kohtupersonali arengukava väljatöötamine ja ajakohastamine;

koostatud arengukava;
	kohtute valdkonna personaliotsingu strateegia väljatöötamine, personali valiku ja värbamise koordineerimine ning läbiviimine (kohtudirektorid), konkursside korraldamine (kohtunikud, kohtudirektorid, kohtunikukandidaadid, kohtunikuabid);

tulemuslikud personaliotsingud, personalipoliitika;
	justiitshalduse asekantsleri ja talituse juhataja nõustamine personalitöö valdkonnas, sh arendusküsimustes, struktuuri, koosseisu ja töökorralduse alal;

esitatud ettepanekud;
	kohtute personalijuhtide nõustamine ja personaliarendusse kaasamine;

personalijuhid personaliarendusse kaasatud, vajalik info jagatud;
	kohtute palgasüsteemi kujundamise koordineerimine (ametikohtade hindamisel, tööde klassifitseerimisel ja  palgauuringus osalemise korraldamine;

toimiv ja justiitsministeeriumi valitsemisala põhimõtetega kooskõlas  olev palgasüsteem;
	kohtute töökorralduse efektiivsemaks ja ökonoomsemaks muutmise ettepanekute väljatöötamine ja rakendamise korraldamine, kohtuametnike vajaduse, töökorralduse, ametikohale esitatavate nõuete ja töökoormuse hindamine kohtutele eelarveliste vahendite eraldamiseks.;

analüüs, lahendatud probleemid;
	kohtute personalitööks vajalike õigusaktide väljatöötamise korraldamine, sh 

	Vabariigi Valitsuse määruse (kohtunikuabide palk);
	personaliküsimuste korraldamine (esimeeste ja direktorite lähetustaotlused, personalikäskkirjad, tänukirjad, kohtunike väliskoolituste ja distsiplinaarkaristuste arvestus);

korrektsed õigusaktid;
	esimese ja teise astme kohtu kohtuametnike käsiraamatu ajakohastamine;

ajakohastatud käsiraamat;
	personalialase info analüüsimise korraldamine, personaliarvestuse korraldamise koordineerimine, koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega;

ülevaated valdkonnast, ettepanekud;
	kohtudirektorite arenguvestluste korraldamine;

Õigeaegselt läbiviidud arenguvestlused ja sisend arendusvajaduse kaardistamisel;
	kohtute koolitus- ja arendusvajaduse kaardistamine koostöös kohtutega, kohtunike koolitusnõukogu materjalide osas ministeeriumi arvamuse kujundamine;

ülevaade arendusvajadustest, koolitusplaan;
	koolituste korraldamine (sh koolituste planeerimine, tagasiside analüüsimine);

regulaarselt toimuvad koolitused, ettepanekud koolitussüsteemi parendamiseks;
	uuringute korraldamine kohtute psühhokliima selgitamiseks, selle analüüs ning  meetmete osas ettepanekute esitamine juhtkonnale;

läbiviidud uuringud; tutvustatud analüüsitulemused ja esitatud ettepanekud
	vajadusel lahkumisintervjuude läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine;

lahkumisintervjuu tulemused analüüsitud ning talituse juhatajale ettepanekud esitatud;
	kohtunikukohtade täituvuse ja kohtunike voolavuse üle arvestuse pidamine, kohtunikukandidaatide üle arvestuse pidamine;

arvestus igakuiselt ajakohastatud;
	kohtunike avaldustele vastamine ja Riigikohtule nende üleviimiseks ettepanekute tegemine. Isikute ja asutuste avaldustele, teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine;

asjakohased tähtaegsed vastused ja ettepanekud; 
	talituse juhataja ühekordsete korralduste täitmine.

korralduste korrektne täitmine.

Kooskõlastatud tegevus, koostöö teiste asutuste, struktuuriüksuste, töötajatega
	kooskõlastatud tegevus Justiitsministeeriumi teiste struktuuriüksustega valdkonna küsimuste lahendamisel;
	koostöö teiste asutuste ja institutsioonidega seadusega ettenähtud andmevahetuse ja -edastuse korraldamiseks (Kaitseressursside amet, Rahandusministeerium, Kohtute Raamatupidamiskeskus, kohtud, koolitusasutused);
	Rahandusministeeriumi korraldatud personalitöö teabepäevadel osalemine;
	talituse nõupidamistel osalemine.


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

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Töötaja: Siret Jürgenson
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