Töölepingu lisa

NÕUNIKU

ÜLDOSA
TRUKTUURIÜKSUS

Nõunik

TEENISTUSKOHA EESMÄRK
Riigi finantsvarade juhtimise ja võlakohustuste võtmisega seotud teemade analüüs ja nõ
nendega seotud riskide hindamine ning ettepanekute tegemine osakonnajuhatajale õigusaktide

TEENISTUSKOHA ÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ü
3.1.1
Lühiajalise
võ
dokumentatsiooni ning diilerite koostöölepingu
analüüs ja nõustamine.
3.1.2 Riigi rahavoo juhtimise ja võlakohustuste
võtmise põhimõtete analüüs ja hindamine.

–

Võlakirjaprogrammi kehtestamiseks vajaliku
regulatsiooni väljatöötamine.
Riigieelarve seaduse ja VV määrusega
kehtestatud
põhimõtete
(sh
likviidsusvaru

mise põhimõtete analüüs ja

seotud teemade nõustamine.
3.1.4 Täidab muid vahetu juhi poolt antud
ühekordseid teenistusalaselt vajalikke ülesandeid.

kohustuste haldust puudutavad nõuanded.
3.1.4 Ülesanded on täidetud tähtaeg

OOSTÖÖ

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

ÕIGUSED JA VASTUTUS
Saada oma tööks vajalikku informatsiooni osakonnajuhatajalt ja teistelt struktuuriüksustelt.
Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest.
Omada juurdepääsu tööks vajalikele elektroonilistele infokanalitele ja andmebaasidele vastavalt

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

TEENISTUSKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON

Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
ÖÖKOGEMUS

5.2.1 Eelnev töökogemus ametikoha tööülesannetega seonduvas valdkonnas vähemalt 5 aastat.
MS Office, Internet, Bloomberg
Mõistmine ja rääkimine
Mõistmine ja rääkimine

vähemalt B2

vähemalt B2

ÜLESANNETE TÄ
5.5.1 Eesti Vabariigi põhiseaduse (s.h. põhiõiguste ja –vabaduste), haldusõiguse,
organisatsiooni, avalikku teenistust reguleerivate ning asjakohaste tööõigusalaste õigusaktide tundmine.
5.5.2 Rahandusministeeriumi tegevusvaldkonna, valitsemisala ja seda reguleerivate õigusaktide
5.5.3 Majandusalased teadmised, sealhulgas turumajanduse üldpõhimõtete, avaliku sektori
gi) finantsjuhtimise põhimõtete tundmine.
Põhjalikud teadmised finantsturgudest ja selle instrumentidest ning portfelliteooriast
5.6.1 Hea analüüsioskus: oskus adekvaatselt analüüsida nii olukordi, võimalusi kui informatsioo
pinnalt trendide, mustrite ja seaduspärasuste määratlemise oskus; prioriteetide seadmise, alternatiivide
nägemise ning pika ja lühiajaliste plaa
ambitsioonikus ja vastutuse võtmine enda valdkonna eest; initsiatiivikus ja proaktiivsus, oskus algatada
ektiivi arvesse võttes.
5.6.3 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
ja püsida tasakaalukana.
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