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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Eelarve ja strateegia talitus
Töökoht:
Juhataja
Tegevusvaldkond:
Justiitsministeeriumi ja valitsemisala finants- ja varavaldkonna juhtimine
Vahetu juht:
Kantsler
Alluvad:
Talituse töötajad
Töötaja asendab:
-
Töötajat asendab
Peaanalüütik

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (majandusalane kõrgharidus); 
	Juhtimisalased teadmised;

Arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer);
Teadmised haldusjuhtimisest, majandusest ja õiguse valdkonnast;
Eesti keele oskus kõrgtasemel (C 1), ühe võõrkeele oskus 
	Vähemalt 3-aastane töökogemus finantsalal;
	Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
	Hea pingetaluvus;
	Oskus planeerida tööd ja aega;
	Hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.

Töökoha põhieesmärk:
Korraldada finants- ja riigivara valdkonna ülesannete täitmine tagades ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuseks ja arenguks vajalike ressursside õigeaegse olemasolu ning sihtotstarbelise kasutamise kontrolli.


Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
1. Ministeeriumi strateegiliste ja operatiivsete plaanide koostamises osalemine; 
Kinnitatud arengukava, tööplaan, täitmise aruanded;
2. Ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate asutuste eelarve koondprojekti koostamise korraldamine;
Justiitsministeeriumi valitsemisala eelarveprojekti esitamine Rahandusministeeriumile;
3. Eelarvete täitmise kontroll ja analüüsimine, regulaarse aruandluse esitamine juhtkonnale;
Toimiv kontrollisüsteem ja aruandlus;
4. Ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate asutuste eelarve täitmise aruande koostamise koordineerimine; 
Objektiivne ja õigeaegne aruandlus eelarve täitmise kohta;
5.Osalemine ministeeriumi töötasustamiskorralduse väljatöötamises ja täiustamises;
Ettepanekud töötasustamise osas; osalemine koostöörühmades;
6. Kulu- ja juhtimisarvestuse põhimõtete väljatöötamine ministeeriumis ja juurutamise korraldamine valitsemisalas olevates asutustes;
Kulu- ja juhtimisarvestus valitsemisala asutustes; kulu-ja juhtimisarvestuse põhimõtetele vastav aruandlus; juhtimisinformatsiooni kättesaadavus juhtkonnale;
7. Ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate asutuste raamatupidamisalase töö organiseerimine ja kontrollimine; 
Seadusega vastav raamatupidamine kõigis asutustes;
8. Ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate asutuste majandusarvestussüsteemi ning riigivara valitsemise üldpõhimõtete väljatöötamise koordineerimine, täiustamine ja töösse rakendamine;
Väljatöötatud ja rakendatud süsteemid ning põhimõtted;
9. Ministeeriumi valitsemisalas või kasutuses olevate hoonete, maaüksuste ja muu riigivara valitsemise korraldamine;
Korrektne arvestus; riigivara sihipärase kasutamise analüüs; korrektsed lepingud üürileandjatega;
10. Ministeeriumi valitsemisalas või kasutuses olevate kinnisvara objektide renoveerimis- ja ehitustööde koordineerimine; 
Ministeeriumi huvide esindamine renoveerimis- ja ehitustööde teostamisel; korrektsed projektid; korrektsed lepingud;
11. Riigivara heaperemeheliku ja otstarbekohase kasutamise kontrolli tagamine;
Toimiv kontrollisüsteem;
12. Ministeeriumi teenistujate teenindamise korraldamine;
Töövahendite olemasolu ja kättesaadavus;
13. Ministeeriumi kuluarvestuse koordineerimine;
Korrektsete aruannete olemasolu ja ettepanekud vahendite sihtotstarbeliseks kasutamiseks;
14. Talituse töö juhtimine;
Tõhus töökorraldus;
15. Talituses koostatud dokumentide kinnitamine ning dokumentide allkirjastamine vastavalt määratud volitustele;
Õigeaegne ja põhjendatud kooskõlastus; põhjendused ja ettepanekud mittekooskõlastamise kohta;
16. Finants- ja varahalduse alase töö aastaeelarve projekti koostamine ja osalemine oma pädevuse piires ministeeriumi eelarve koostamisel;
Talitusele seatud ülesannete täitmiseks vajalike eelarvevahendite tagamine esitatud eelarveprojekti kaudu;
17. Talituse esindamine oma ülesannete täitmisel ning talituse nimel arvamuste ja kooskõlastuste andmine ministeeriumi juhtkonnale ja teistele struktuuridele;
Esitatud arvamused ja kooskõlastused;
18.Juhtkonnale ettepanekute tegemine talituse koosseisu ja töökorralduse, talituse teenistujate palkade, toetuste ja distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
Optimaalne talituse koosseis, töö sujuvus ning motiveeritud meeskond;
19. Kantsleri korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.
Täidetud ühekordsed ülesanded.

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
Oma valdkonna piires juhtkonnaga ja teiste talituste juhatajatega

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

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Töötaja: Kairi Sirkel
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
		    


