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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Arendus- ja personalitalitus
Töökoht:
Juhataja
Tegevusvaldkond:
Personalijuhtimine ja organisatsiooni arendus
Vahetu juht:
Kantsler
Alluvad:
Talituse nõunikud, personalikonsultandid
Töötaja asendab:
Talituse nõunikud või personalikonsultandid
Töötajat asendab:
Ministeeriumi arendustegevuse koordineerimine, personalijuhtimise ja koolitusvaldkonna arendamine ning korraldamine, välisabi ja –suhtluse valdkonna koordineerimine

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt avaliku halduse, majanduse või personalijuhtimisalane);
	Arvuti kasutamise oskus;
	Eesti keele oskus kõrgtasemel (C 1);
	Inglise keele oskus kesktasemel.
	Töökogemus personalijuhtimise valdkonnas;

Projektijuhtimise kogemus;
Analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine;
Läbirääkimis- ja koostööoskused.

Töökoha põhieesmärk:
Ministeeriumi arendustegevuse koordineerimine, personalijuhtimise ja koolitusvaldkonna arendamine ning korraldamine, välisabi ja –suhtluse valdkonna koordineerimine

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	Talituse töö juhtimine ja koordineerimine;

Tõhus töökorraldus, motiveeritud töötajaskond, ettepanekud talituse töökorralduse, töötajate täiendõppe ja tulemuspalga ning talituse tööplaani osas, kinnitatud ametijuhendid,  õigeaegselt täidetud ülesanded;
	Ministeeriumi arendustegevuse (sh strateegilise planeerimise, kvaliteedijuhtimise) koordineerimine ja planeerimine;

Toimiv töökorraldus, arendustegevus, heakskiidetud arengukava;
	Ministeeriumi töö edukuseks vajalike eelduste  analüüsimine lähtudes tööjaotusest, olemasolevast struktuurist, funktsioonide jaotusest struktuuriüksuste vahel;

Analüüs, lahendatud probleemid, esitatud ettepanekud ministeeriumi töö paremaks korraldamiseks;
	Palga- ja personalipoliitika põhisuundade väljatöötamine ministeeriumis;

Palgajuhend, personalipoliitika;
	Ministeeriumi pädevuses oleva personaliotsingu korraldamise juhtimine, personaliotsingu strateegia väljatöötamine;

Tulemuslikud personaliotsingud, personalipoliitika;
	Arendus- ja personalitöö aastaeelarve projekti koostamine ja osalemine oma pädevuse piires ministeeriumi eelarve koostamisel;

Põhjendatud eelarve ettepanekud;
	Juhtkonna nõustamine ministeeriumi arendusküsimustes, struktuuri, koosseisu ja töökorralduse alal, ettepanekute tegemine teenistujate palkade, preemiate ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;

Esitatud ettepanekud;
	Ministeeriumi personalitööks vajalike õigusaktide väljatöötamise korraldamine;

Korrektsed õigusaktid;
	Personalialase info analüüsimise korraldamine, personaliarvestuse korraldamise koordineerimine, koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega;

Ülevaated valdkonnast, ettepanekud;
	Arengukava ja tööplaani väljatöötamise koordineerimine, sellealase aruandluse kogumise koordineerimine;

Koostatud arengukava, tööplaan, esitatud aruanded;
	Ministeeriumi tegevuskava, tegevuskava täitmise aruande ja tegevusaruande koostamise koordineerimine (koostöös finants- ja varahaldustalitusega);

Arengukavaga kooskõlas tegevuskava; tegevusaruanne;
	Välissuhtlemise ja välisabi valdkonna koordineerimine;

Sujuv töökorraldus; 
	Ettepanekute tegemine rahvusvaheliseks koostööks talituse töövaldkonnas;

Esitatud ettepanekud, koostööprojektid;
	Talituse esindamine oma ülesannete täitmisel ning talituse nimel arvamuste ja kooskõlastuste andmine ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuridele;

Tähtaegselt esitatud arvamused ja kooskõlastused;
	Juhtkonnale ettepanekute tegemine talituse koosseisu ja   töökorralduse, talituse teenistujate palkade, preemiate ja distsiplinaarkaristuste määramiseks ning ergutuste kohaldamise kohta;


Optimaalne talituse koosseis, töö sujuvus ning motiveeritud meeskond;
	Talitusepoolsete ettepanekute tegemine ministeeriumi töö paremaks ja efektiivsemaks korraldamiseks;

Esitatud ettepanekud;
	Vahetu juhi korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

Täidetud ühekordsed ülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Ministeeriumi juhtkond, struktuuriüksused;

Valitsemisala asutuste juhid ja personalitöötajad;
	Rahandusministeerium;
	Riigikantselei.

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

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Töötaja: Kristi Täht
/digitaalselt allkirjastatud/
/digitaalselt allkirjastatud/
		     	


