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	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
üldosakonna infotehnoloogia ja andmeturbe talitus;
Ametinimetus:
nõunik (2);
Tegevusvaldkond:
e-Justice valdkonna juhtimine ja Eesti huvide esindamine EL nõukogu ja Euroopa Komisjoni töögruppides; e-Justice piiriüleste IT projektide osaluse ja rahastuse koordineerimine ning e-Justice portaalis oleva Eesti info haldamine ja ajakohastamine;
Vahetu juht:
infotehnoloogia ja andmeturbe talituse juhataja;
Alluvad:
puuduvad;
Ametnik asendab:
talituse juhatajat ning teisi talituse ametnikke vastavalt talituse juhataja korraldusele;
Ametnikku asendab:
teised talituse ametnikud vastavalt talituse juhataja korraldusele;
Ametikoha põhieesmärk:
e-Justice valdkonna juhtimine ja arendamine (sh Eesti esindamine EL nõukogu ja Euroopa Komisjoni töögruppides).

Nõuded ametniku haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele:
	kõrgharidus; 
	eesti keele valdamine kõrgtasemel; 
	inglise keele oskus kõrgtasemel; 
	head teadmised EL institutsioonidest ja rahvusvahelisest suhtlemisest; 
	väliskoostöö kogemus;
	väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;  
	analüüsi ja tulemuste prognoosi oskus; 
	täpse ja õigeaegse info edastamise ning tagasiside andmise oskus; 
	hea pingetaluvus ning iseseisvus töös. 



Teenistusülesanded:
Tulemus:
	JM valitsusala IT-alaste prioriteetidega kursis olemine tagamaks arendus- ja koostöö võimalused e-Justice strateegia ja tegevuskava rakendamisel;


Eesti osaleb olulistes e-Justice arendus- ja koostöö projektides;
	JM valitsusala e-Justice välisabi võimaluste ja koostööprojektide alane infovahetus;


välisrahastus võimalustest on huvitatud sisupooli informeeritud ning taotlused on koostöös esitatud;
	EL nõukogu ja Euroopa Komisjoniga suhtluse vahendamine;


Eesti seisukohad on esitatud ning asjakohane ja õigeaegne infovahetus on tagatud;
	IT-alaste välisprojektide arendusprotsesside rakendamise toetamine;


arendusprotsessid on IT juhtimise korra kohaselt rakendatud;
	vajadusel osalemine EL projektide töörühmades; 


asjakohane info edastatud puudutatud osapooltele;
	talituse juhataja korraldusel ühekordsete teenistusülesannete täitmine.


õigeaegselt ja korrektselt täidetud teenistusülesanded.


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Nõuniku tegevus on kooskõlastatud talituse juhataja või talituse juhataja poolt määratud asendajaga.
	Justiitsministeeriumi sisene koostöö.

Koostöö Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning teiste JM haldusala asutustega.
	Koostöö välisriikide asutuste, EL institutsioonide ning Eesti asutuste ja ettevõtetega.

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

Ametnik:

		     allkiri/ kuupäev	                     					

