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	TÖÖTAJA AMETIJUHEND	

Struktuuriüksuse nimetus:
Kriminaalpoliitika osakond analüüsitalitus
Töökoht:
Projektijuht
Tegevusvaldkond:
Projektijuhtimine
Vahetu juht:
Analüüsitalituse juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Töötaja asendab:
-
Töötajat asendab:
-

Tööandja poolt kehtestatud nõuded:
	Kõrgharidus

Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1);
Inglise keele suuline ja kirjalik oskus kesktasemel;
Hea arvuti kasutamise oskus
Projektijuhtimise kogemus, soovitavalt kokkupuude välisprojektiga
Teadmised välisfinantseerimise mehhanismidest
	Kogemused või teadmised hangete ettevalmistamisest
	Kaasamisoskus ning algatusvõime
	Analüüsivõime ja lahendustele orienteeritus 
Väga hea suhtlemisoskus, kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus
	Hea enesekehtestamise ja läbirääkimisoskus



Töökoha põhieesmärk:
ESF programmi „Tugiteenus vanglast vabanenutele" väljatöötamine, elluviimine, juhtimine, seirearuandluse korraldamine ja mõjude hindamine

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:
Tulemus:
	Programmi koostamine ja sellega seotud kaasamisprotsessi juhtimine

Programm valminud, tingimused kooskõlastatud justiits-, rahandus-  ja sotsiaalministeeriumis ning kinnitatud sotsiaalministri poolt
	Läbirääkimiste pidamine teenuseosutajate leidmiseks

Läbirääkimised peetud, teenuseosutajad leitud
	Programmi tegevuste korraldamine ja koordineerimine

Programm korrektselt juhitud 
	Hangete ettevalmistamine, väljakuulutamine ja taotluste hindamise korraldamine

Hanked õigeaegselt välja kuulutatud ning taotlused hinnatud
	Lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine teenusepakkujatega 

Lepingud korrektselt sõlmitud
	Programmiga seotud teavitustegevuse korraldamine 

Informatsioon jõudnud võimalike pakkujate, teenuse sihtrühma ja kasusaajateni laiemalt
	Teenuseosutajate ja koostööpartnerite kommunikatsiooni koordineerimine

Infovahetus toimib ladusalt
	Teadete, artiklite jm teabe ettevalmistamine ning avaldamine

Teated, artiklid jm avaldatud
	Programmi raames toimuvate kohtumiste korraldamine ja protokollimine

Kohtumised toimunud koos ülevaatlike protokollidega
	Tugiisiku- ja majutusteenuse pakkumise seire, sh kontrollvisiidid

Pidev ülevaade teenuse elluviimise seisust ning probleemid varakult tuvastatud. Tõrgete korral lahendusvariandid välja pakutud
	Programmi eelarve täitmise jälgimine ja maksetaotluste koostamine 

Ülevaade eelarvetäitmisest ja korrektsed maksetaotlused vormistatud
	Väljamaksete ja aruandluse korraldamine

Korrektne aruandlus
	Programmi mõjude analüüs

Mõjud hinnatud ja sellest lähtuvalt tehtud ettepanekud edasiseks 
	Talituse juhataja korraldusel ühekordsete tööülesannete täitmine.

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded 

Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö
	Justiitsministeeriumisisene koostöö
	Koostöö teiste huvipooltega (sotsiaalministeerium, rahandusministeerium, teenusepakkujad, huvigrupid)
	Suhtlemine pakkumuse teinud organisatsioonide ja  väljavalitud teenusepakkujatega


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

Tööandja: Margus Sarapuu, kantsler
Töötaja: Laidi Surva
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