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	AMETNIKU AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Juhtkond
Ametinimetus:
Asekantsleri nõunik
Tegevusvaldkond:
Vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri tegevuse nõustamine ja toetamine
Vahetu juht:
Asekantsler 
Alluvad:
Puuduvad
Ametnik asendab:
Vahetu juhi poolt määratud ametnikku
Ametnikku asendab:
Vahetu juhi poolt määratud ametnik
Ametikoha põhieesmärk:
Vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri tegevuse nõustamine ja toestamine ning vanglate osakonnale vajaliku töökeskkonna tagamine

Tööandja poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuded:
1.  Kõrgharidus  (soovitavalt haldusjuhtimine, juriidiline või majandus) 
2.  Eesti keele valdamine kõrgtasemel
3. Kahe võõrkeele, neist üks inglise keel, oskus kesktasemel, dokumentide koostamine ja vormistamine ühes võõrkeeles
4.  Tööks vajalikul tasemel arvuti kasutamise oskus
5. Teadmised haldusjuhtimisest, majandusest ja õiguse valdkonnast

Muud tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Hea pingetaluvus

Hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 Juhtimisalased teadmised
Oskus planeerida tööd ja aega
Orienteerumine poliitikas ja kultuuris
Teadmised üld- ja sotsiaalpsühholoogiast
	Hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus

Tööülesanded:
Tulemus:
	Juhi ajakava koordineerimine.

Juhil on selge ülevaade oma päevakavast, kohtumiste / koosolekute ajad ei kattu.
	Osalemine struktuuriüksuse töö korralduse ja tulemuslikkuse analüüsis.

Struktuuriüksuse töö on tulemuslik.
	Nõupidamiste / koosolekute ettevalmistamine, korraldamine ja protokollimine.

Vajalikud materjalid on nõupidamiste jaoks ettevalmistatud, nõupidamisel osalejad on teadlikud koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast. Pärast koosoleku toimumist on kõigile osalejatele edastatud asjakohane koosoleku protokoll.
	Juhtide ja teiste töötajate vahelise      infoliikumise tagamine, sh. ajakirjanduse jälgimine ja asjakohase informatsiooni vahendamine.

Juht ja töötajad omavad pidevalt uut informatsiooni.
	Tööks vajalike andmete ja materjalide kogumine ja analüüsimine.

Tööks vajaliku informatsiooni olemasolu.
	Vajadusel osalemine komisjonides, projektrühmades ja lepinguläbirääkimistes.

On esindatud asekantsleri arvamus.
	Vastutava valdkonna arengustrateegia ja tööplaanide koostamise, täitmise ning muutmise koordineerimine.

Arengustrateegia ja tööplaani tähtaegne koostamine, täitmise ja muutmise protsessi sujuvus, tööplaani muudatusettepanekute koostamine ja esitamine.
	Osakonna struktuuriüksuste vahelise    informatsiooni koordineerimine.

Infoliikumine on sujuv ja takistusteta.
	Organisatsioonikultuuri kujundamises        osalemine.

Organisatsioonikultuur toestab organisatsiooni eesmärkide saavutamist.
	Vahetu juhi ühekordsete korralduste täitmine.

Juhi korraldused on täidetud operatiivselt


Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Asekantsleri nõuniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga 
	Asekantsleri nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega


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

Ametnik: 



		     /allkiri/	                     				         /kuupäev/	

																						



