



										 


	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
finants- ja varahaldustalitus
Töökoht:
peaanalüütik
Tegevusvaldkond:
eelarvestamine ja finantsanalüüs
Vahetu juht:
talituse juhataja
Alluvad:
finantsanalüütikud
Töötaja asendab:
finants- ja varahaldustalituse juhataja; teised finantsanalüütikud
Töötajat asendab:
teised finantsanalüütikud

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	majandusalane kõrgharidus;
	juhtimisalased teadmised;
	arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point, Internet Explorer);
	teadmised haldusjuhtimisest, majandusest ja õiguse valdkonnast;
	inglise keele ja saksa, vene või soome keele oskus kesktasemel.
	vähemalt 3-aastane töökogemus finantsalal;
	hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
	hea pingetaluvus;
	oskus planeerida tööd ja aega;
	hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus.


Töökoha põhieesmärk:
Justiitsministeeriumi ja selle valitsemisala eelarveprotsessi koordineerimine; valitsemisala koondeelarve koostamine ja valitsemisala koondeelarve täitmise aruannete koondamine, analüüs ja kontroll.

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
1. haldusala eelarve menetlemise protseduuri koordineerimine;
tõhus menetlusprotseduur, korrektsed, kooskõlastatud ja motiveeritud eelarved;
2. ministeeriumi valitsemisala kulude hindamine lähtudes ministeeriumi juhtkonna prioriteetidest ja arengukavast, eelarve strateegia koostamise koordineerimine;
kinnitatud eelarve strateegia; 
3. haldusala astutustele eelarvestamise lähtealuste koostamine koos vastava põhivaldkonna spetsialistidega, eelarveläbirääkimistel  osalemine;
koostatud eelarve lähtealused ja eelarveläbirääkimiste tulemuslik läbiviimine;
4. eelarveprojekti (koondeelarve projekti) koostamine ja esitamine Rahandusministeeriumile;
õigeaegselt esitatud eelarveprojekt;
5. ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste eelarvete kinnitamiseks esitamine; 
kinnitatud eelarved
6. eelarvevahendite sihipärase kasutamise korra väljatöötamine; vastutajate määratlemine;
väljatöötatud kord, kinnitatud eelarveridade kasutajad ja vastutajad
7.valitsemisala eelarvete täitmise analüüs, kontroll ja koondaruannete koostamine;
eelarvete täitmise aruanded, teostatud  analüüs ja kontroll;
8. ministeeriumi valitsemisalas olevate asutustega eelarvealase kirjavahetuse korraldamine, kirjadele vastamine;
õigeaegne infovahetus, kirjadele vastamine;
9. ministeeriumi haldusala riigieelarve, riigieelarve muudatuste ja reservfondi taotluste materjalide ettevalmistamine Rahandus-ministeeriumile ja Vabariigi Valitsusele esitamiseks;
ettevalmistatud materjalid;
10.valitsemisala kohta finantsanalüüside teostamise koordineerimine ja aruandluse esitamine juhtkonnale; 
korrektselt ja õigeaegselt koostatud aruanded;
11. ministeeriumi esindamine suhtlemisel pankade ja teiste finantsasutustega;
tulemuslikud kokkulepped, lahendatud probleemid;
12. otsese ülemuse korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.
täidetud ühekordsed ülesanded.

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö:
	Peaanalüütiku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga;

Peaanalüütik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega


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

Tööandja: Norman Aas
Töötaja: Regina Vällik
/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/
		   	


