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TEENISTUSKOHA EESMÄRK
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Teeb koostööd ministeeriumi ja valitsemisala asutuste teiste struktuuriüksustega
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ÕIGUSED JA VASTUTUS
4.1 Saada oma tööks vajalikku informatsiooni juhtkonnalt ja ministeeriumi teistelt struktuuriüksustelt.
4.2 Jätta kooskõ
4.3.Omada juurdepääsu tööks vajalikele elektroonilistele infokanalitele ja andmebaasidele vastavalt
infosüsteemide kasutamise kor
4.4. Algatada koostööd ning kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete
lahendamiseks; teha ettepanekuid juhtkonnale töögruppide moodustamiseks.
4.5 Teha ettepanekuid vahetule juhile töökorralduse osas.
4.7 Saada tööalaselt vajalikku täienduskoolitust.
4.8 Saada teistelt struktuuriüksustelt tööks vajalikku tugiteenust.
4.9 Vastutab ametialase konfidentsiaalse informatsiooni säilimise eest isikuandmete
töö
TEENISTUSKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID

Printer ja paljundusmasin tööruumi vahetus läheduses.

TEENISTUSKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
ÖÖKOGEMUS

Eelnev töökogemus inimeste juhtimisel vähemalt 3 aastat ja personalivaldkonnas vähemalt 3 aastat.
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ÜLESANNETE TÄITMISEKS
Eesti Vabariigi põhiseaduse (s.h. põhiõiguste ja –vabaduste), haldusõiguse,
halduse organisatsiooni, avalikku teenistust reguleerivate ning asjakohaste tööõigusalaste õ

õigusaktide tundmine, ministeeriumi asjaajamiskorra tundmine.
Väga hea protsessi
6.5.4 Põhjalikud inimressursi ja
6.6.1 Hea analüüsioskus: oskus adekvaatselt analüüsida nii olukordi, võ
määratleda selle pinnalt trende, mustreid ja seaduspärasusi; oskus seada prioriteete ning näha
ja lühiajalisi plaane.
ambitsioonikus ja vastutuse võtmine enda valdkonna eest; initsiatiivikus ja proaktiivsus, oskus algatada
t perspektiivi arvesse võttes.
6.6.3 Hea koostööoskus: oskus luua ja hoida suhteid professionaalsest rollist lähtuvalt, arvestades kõigi
osapoolte ja üldisi huvisid; oskus jagada vajalikku informatsiooni, avaldada oma arvamust ja seisukohti
l anda tagasisidet; oskus ennast kehtestada ja veenvalt läbirääkimisi pidada; suutlikkus

tulla toime pingelistes olukordades ja püsida tasakaalukana.
6.6.4 Hea juhtimisoskus: oskus eesmä
korraldada efektiivselt üksuse igapäevane töökorraldus. Oskus moodustada sobiv meeskond, hinnata
töötajate sooritust ja kompetentse, juhtida e
oma meeskonna liikmeid, luua hea sisekliima meeskonnas. Oskus võtta vastutus ja langetada selged
otsused õigeaegselt.
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