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1.1 Struktuuriüksus
1.2

2. Muu osakonnajuhataja poolt määratud töötaja või ametnik
2. Muud osakonnajuhataja poolt määratud töötajat.
KOHA EESMÄRK

KOHA ÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ü
vastavalt kehtestatud põhimõtetele ja

võrreldes normportfelliga võrdsed või

võrreldes normportfelliga võrdsed või paremad
põhimõtetele ja piirangutele väljaspool

i.

tähtaegselt esitatud.
õigusaktide
väljatöötamises ja kaasajastamises

õigusaktid on kaasajastatud.

arveldussüste
hädaolukordade lahendamisel.
Täidab muid vahetu juhi poolt
antud ühekordseid ametialaselt vajalikke
ülesandeid.

hädaolukorra lahendamiseks omades selleks
vastavaid juurdepääsuõiguseid varutöökohas.
Lisaülesanded ja –eesmärgid on täidetud
nõuetekohaselt etteantud aja jooksul.

OOSTÖÖ

Teeb eelnimetatud tööülesannete täitmiseks oma volituste piires koostööd osakonna ametnike
ja töötajatega, ministeeriumi teiste struktuuriüksuste ametnikega ja

Õ
Saada oma tööks vajalikku informatsiooni osakonnajuhatajalt ja teistelt
struktuuriüksustelt.
Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
Omada juurdepääsu tööks vajalikele elektroonilistele infokanalitele ja

Teha ettepanekuid vahetule juhile töökorralduse osas.
Saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust.
eistelt struktuuriüksustelt tööks vajalikku tugiteenust.
Tagada tööülesannete täitmisega teatavaks saanud ametialase informatsiooni

TEENISTUSKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID

Printer ja paljundusmasin tööruumi vahetus läheduses.

KOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

Kõrgharidus, soovitavalt majandusalane
ÖÖKOGEMUS

6.2.1 Eelnev töökogemus tee
varasem töökogemus finantsasutuses või varahaldusfirmas vähemalt 1 aasta.

Mõistmine ja rääkimine
Mõistmine ja rääkimine

vähemalt

vähemalt

ÜLESANNETE TÄITMISEKS
Eesti Vabariigi põhiseaduse (s.h. põhiõiguste ja –vabaduste), haldusõiguse,
tööõigusalaste
õigusaktide tundmine.
õigusaktide tundmine, ministeeriumi asjaajamiskorra tundmine.
Majandusalased teadmised, sealhulgas turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sekt
majandustegevuse, (riigi) finantsjuhtimise põhimõtete tundmine.
Põhjalikud teadmised finantsturgudest ja selle instrumentidest, portfelliteooriast,
– ja tehnilise analüüsi meetoditest
6.6.1 Hea analüüsioskus: oskus adekvaatselt analüüsida nii olukordi, võimalusi kui
valdkondadega ning selle pinnalt trendide, mustrite ja seaduspärasuste määratlemise oskus;
eadmise, alternatiivide nägemise ning pika ja lühiajaliste plaanide seostamise

kantuna; ambitsioonikus ja vastutuse võtmine enda valdkonna eest;
proaktiivsus, oskus algatada arenguid pikemaajalist perspektiivi arvesse võttes.

6.6.3 Hea koostööoskus: oskus luua ja hoida suhteid professionaalsest rollist lähtuvalt,
arvestades kõigi osapoolte ja üldisi huvisid; oskus jagada vajali
veenvalt läbirääkimisi pidada; suutlikkus tulla toime pingelistes olukordades ja püsida
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