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TEENISTUSKOHA EESMÄRK

lepingutest

tulenevate

ning rahvusvahelistelt finantsinstitutsioonidelt võetud
kohustuste nõuetekohane täitmine
kohustuste nõuetekohase täitmise üle

järelevalve teostamine
analüüsimine)
TEENISTUSKOHA ÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ü
Vaatab läbi ja analüüsib
taotleja võlakohustuste teenindamise ja
tagasimaksmise võime on analüüsitud ning
§ 61)
vä
lepingute muutmiseks põhjendatud

Lepingute sõlmimiseks
laenude võtmist ja
väljastamisel garantiilepingute sõlmimist.

Võimalikele probleemidele

täitmist (taotlustele vastamine,

sõl

ndmebaasis on sõlmitud lepingute
i.
esitatud tähtaegselt
võetud laenude lepinguid, s.h jälgib
täitmist ja kontrollib esitatud aruandlust;
täidab võetud laenu

nõuetekohased ja vormistatud
või rahvusvahelistelt
finantsinstitutsioonidelt võetud
tulenevate kohustuste mittetäitmisest koheselt
võlgniku kohta materjalid üle
õigusosakonnale.

riigigarantiide lepinguid, s.h jälgib
garanteeritavate ettevõtete finantsseisu,
kohast täitmist;
lepingujärgset riigipoolset
täitmise kohustust tulenevalt
garanteeritava ettevõtte kohustuste
mittekohasest täitmisest

osapooltele esitatud tähtaegselt
nõuetek
mittetäitmisest koheselt osakonnajuhatajat
korraldab garantiikohustuse täitmist vastavalt

tähtaegselt edastatud.
antud ja võetud
infopäringutele vastamisel.

vastavale töötajale või ametnikule
nfopäringutele on operatiivselt vastatud.
võetud

võetud

väärtpaberitehingutega seotud igakuist
statistikat ning koostab andmete põhjal
analüü
arveldussüsteemis tekkinud
hädaolukordade lahendamisel.
Täidab muid vahetu juhi poolt
antud ühekordseid teenistusalaselt
vajalikke ülesandeid.

koostamiseks kättesaadav.
Arvelduste ja väärtpaberitehingutega seotud
statistika on koondatud ühtsesse andmefaili.

hädaolukorra lahendamiseks omades selleks
vastavaid juurdepääsuõigus varutöökohas.
Ülesanded on täidetud tä

OOSTÖÖ

Teeb eelnimetatud tööülesannete täitmiseks oma volituste piires koostööd osakonna
tega, ministeeriumi teiste struktuuriüksuste

ÕIGUSED JA VASTUTUS

Saada oma tööks vajalikku informatsiooni osakonnajuhatajalt ja teistelt
struktuuriüksustelt.
Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
Omada juurdepääsu töö

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

TEENISTUSKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID

kättesaamiseks Ä
Printer ja paljundusmasin tööruumi vahetus läheduses.

TEENISTUSKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

6.1.1 Kõ
ÖÖKOGEMUS

6.2.1 Eelnev töökogemus teenistuskoha valdkonnaga seonduvas valdkonnas 4 aastat sh
varasem töökogemus finantsasutuses vähemalt 1 aasta.

Mõistmine ja rääkimine
Mõistmine ja rääkimine

vähemalt B2

vähemalt B2

ÜLESANNETE TÄITMISEKS
Eesti Vabariigi põhiseaduse (s.h. põhiõiguste ja –vabaduste), haldusõiguse,
halduse organisatsiooni, avalikku teenistust reguleerivate ning asjakohaste tööõigusalaste
õigusaktide tundmine.
õigusaktide tundmine, mini
Majandusalased teadmised, sealhulgas turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori
ettevõtete majandusanalüüsi ja (riigi) finantsjuhtimise põhimõtete
Ü
6.6.1 Hea analüüsioskus: oskus adekvaatselt analüüsida nii olukordi, võ
seotud valdkondadega; prioriteetide seadmise, alternatiivide nägemise ning pika
lühiajaliste plaanide seostamise oskus.
, otsustusvõime ja vastutuse võtmine enda valdkonna eest;
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

suutlikkus tulla toime pingelistes olukordades ja püsida tasakaalukana.
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