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Haabersti Linnaosa Valitsuse               
kantselei peaspetsialisti
ametijuhend


1 Üldsätted
1.1 Kantselei peaspetsialist (edaspidi peaspetsialist) on Haabersti Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) kantselei koosseisu kuuluv töötaja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu Haabersti linnaosa vanem (edaspidi linnaosa vanem). 
1.2 Peaspetsialist allub haldussekretärile.
1.3 Peaspetsialisti asendab teine kantselei peaspetsialist.
1.4 Peaspetsialist asendab teist kantselei peaspetsialisti.
1.5 Peaspetsialist juhindub oma tegevuses  riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema korraldustest ja käskkirjadest ning käesolevast ametijuhendist.

2. Töökoha eesmärk
2.1 Linnaosa vanema ja linnaosa vanema asetäitja assisteerimine. 
2.2 Linnaosa valitsuse asjaajamise ja operatiivse dokumendiringluse korraldamine.
2.3 Linnaosa valitsuse dokumentide säilitamise tagamine.

3. Põhinõuded 
3.1 Kõrg-või kutseharidus ja sellele lisanduv ametialane enesetäiendamine.
3.2 Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus. 
3.3 Haldusdokumentide vormistamise oskus.
3.4 Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja dokumendihaldussüsteemi Postipoiss (edaspidi Postipoiss) kasutamise oskus.
3.5 Eesti keele oskus C1 tasemel ja vene keele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega.
3.6 Kohusetunne, usaldusväärsus, organiseerimis- ja kohanemisvõime, võime eristada tähtsaid asju vähetähtsatest, efektiivse ajakasutuse oskus, koostöövalmidus kolleegidega,  täpsus ja korrektsus tööülesannete täitmisel.
3.7 Väga hea suhtlemisoskus, hea eneseväljendus- ja  kuulamisoskus ning pingetaluvus.  

4. Peaspetsialisti tööülesanded ja kohustused on:
4.1 linnaosa vanema ja linnaosa vanema asetäitja assisteerimine;
4.2 linnaosa vanema ja linnaosa vanema asetäitja vastuvõtule soovijate eelregistreerimine; 
4.3 linnaosa valitsuse telefoninumbrilt 640 4800 esmase informatsiooni andmine, teadete vastuvõtmine ja edastamine sh üritustele ja juubilaride vastuvõtule registreerimine;
4.4 linnaosa valitsuse asjaajamise haldamine ja korraldamine, dokumendihaldussüsteemi Postipoiss (edaspidi DHS Postipoiss) administreerimine ja linnaosa valitsuse teenistujate juhendamine DHS Postipoiss kasutamisel;
4.5 linnaosa valitsusele saabuva kirjavahetuse registreerimine ja skaneerimine DHS-s Postipoiss (v.a. sotsiaalhoolekande osakonna kirjavahetus) ja vastavalt valdkondlikule kuuluvusele juhile läbivaatamiseks esitamine või  täitja(te)le lahendamiseks ja vastamiseks edastamine; 
4.6 linnaosa valitsuse üldmeili haldamine sh üldmeilile saabuva kirjavahetuse registreerimine DHS-s Postipoiss ja vastavalt valdkondlikule kuuluvusele juhile läbivaatamiseks esitamine või täitja(te)le lahendamiseks ja vastamiseks edastamine (v.a. sotsiaalhoolekande osakonnale saabunud kirjavahetus, mis tuleb edastada struktuuriüksuse juhile);
4.7 linnaosa valitsuse väljasaadetava kirjavahetuse vormistuse ja ettenähtud lisade olemasolu kontrollimine, registreerimine DHS-s Postipoiss ja väljasaatmine (v.a. sotsiaalhoolekande osakonna kirjavahetus);
4.8 linnaosa valitsuse lepingute registreerimine Postipoisis;
4.9 dokumentidele tähtajaks vastamise igapäevane kontroll DHS Postipoiss abil, täitjate informeerimine ületatud tähtajast; 
4.10 linnaosa valitsuse dokumentide liigitusskeemi ja asjaajamiskorra koostamine ning ajakohasena hoidmine; 
4.11 linnaosa valitsuse asjaajamises lõpetatud dokumendisarjade korrastamine, nende üle arvestuse pidamine ja säilitamine vastavalt arhiivitöö nõuetele;
4.12 arhivaalide üleandmise ja dokumentide hävitamise korraldamine, vajadusel ettepanekute tegemine arhiiviteenuse tellimiseks;
4.13 linnaosa valitsuse arhiivi koosseisust ülevaate koostamine ja täiendamine (nimistu, kirjeldus, ajalooõiend);
4.14 linnaosa valitsuse arhiivis säilitatavate dokumentide laenutamisega seotud toimingute tegemine; isikute päringute alusel arhiivis säilitatavate dokumentide alusel teatiste või dokumentide tõestatud koopiate väljastamine;
4.15 linnaosa valitsuse teenistujate bürootarvete vajaduse väljaselgitamine, tellimine ja nende üle arvestuse pidamine; linnaosa valitsuse kirjaplankide tellimine, hoidmine ja jaotamine;
4.16  ajakirjanduse, visiitkaartide, lillede ja pitsatite tellimine;
4.17  majajuhi stendile ja ustele siltide tellimine, nende kohaletoimetamise ning paigaldamise korraldamine;
4.18  soodusparkimislubade administreerimine e-keskkonnas;  
4.19  kohviautomaadi haldamine, puhastamine ja vajadusel hoolduse tellimine;
4.20 linnaosa vanema, linnaosa vanema asetäitja ja haldussekretäri poolt antud muude  ühekordsete ülesannete täitmine. 

5.1 Peaspetsialist vastutab:
5.1 talle pandud tööülesannete ja kohustuste õiguspärase, korrektse ja õigeaegse täitmise eest;
5.2 talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete ning muu avalikustamisele mittekuuluva informatsiooni hoidmise eest; 
5.3 linnaosa valitsuse töökorralduse reeglitest kinnipidamise ja asjaajamiskorra täitmise eest.

6 Peaspetsialistil on õigus:
6.1 saada linnaosa valitsuse teenistujatelt, linna ametiasutustelt ja linnaosa valitsuse hallatavatelt asutustelt dokumente ja informatsiooni, mis on vajalikud temale pandud tööülesannete ja kohustuste täitmiseks;
6.2 nõuda linnaosa valitsuse teenistujatelt linnaosa valitsuse asjaajamiskorra nõuete täitmist oma pädevuse piires;
6.3 teha linnaosa vanemale ja haldussekretärile ettepanekuid linnaosa valitsuse asjaajamise ja dokumendihalduse ning dokumentide säilitamise  paremaks korraldamiseks;
6.4 saada tööülesannete täitmiseks vajalikku täienduskoolitust;
6.5 kasutada tööülesannete täitmisel linnaosa valitsuse tehnilisi töövahendeid.

7. Ametijuhendi muutmine
Ametijuhendit võib muuta ainult kokkuleppel töötajaga v.a. juhul, kui muudetakse ametinimetust.
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