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A M E T I J U H E N D



Üldsätted
1.1 Linnamajanduse osakonna peaspetsialist (edaspidi peaspetsialist) on Haabersti Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) linnamajanduse osakonna (edaspidi osakond) koosseisu kuuluv töötaja, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu Haabersti linnaosa vanem (edaspidi linnaosa vanem) osakonna juhataja ettepanekul.
1.2 Peaspetsialist allub osakonna juhatajale.
1.3 Peaspetsialist asendab osakonna  peaspetsialisti äri- ja eluruumide üüriküsimuste valdkonnas.  
1.4 Peaspetsialisti asendab osakonna peaspetsialist äri- ja eluruumide üüriküsimuste valdkonnas.
1.5 Peaspetsialist juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema korraldustest ja käskkirjadest ning käesolevast ametijuhendist.

2. Töökoha eesmärk
2.1 Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmine.
2.2 Tallinna linnale kuuluva ehitise pinna kasutusse andmine reklaami või  teabe eksponeerimiseks. 
2.3 Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise tagamine linnaosa territooriumil.

3. Põhinõuded
3.1 Kõrgharidus (1. aste).
3.2 Eesti keele oskus C1 tasemel ja vene keele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega.
3.3 Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus.
3.4 Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.
3.5 Suhtlemis-ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada; oskus efektiivselt kasutada aega.
3.6 Algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt.
3.7 Kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.

4. Peaspetsialisti tööülesanded ja kohustused on:
4.1 kaubandustegevuse registreerimisalane nõustamine; 
4.2 tänava- ja turukaubanduse korraldamine, müügipileti väljastamine; 
4.3 konkursside korraldamine, lepingute koostamine vastavalt Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korrale; 
4.4 konkursside korraldamine, lepingute koostamine vastavalt Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise korrale;
4.5 reklaamialase aruandluse esitamine linnavalitsusele;
4.6 kaubandus-ja reklaamialase tegevuse kontrolli teostamine linnaosa haldusterritooriumil;
4.7 jäätmekäitlusega seotud küsimuste lahendamine ja jäätmeregistri haldamine;
4.8 linnaosas korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluste menetlemine ja järelevalve;
4.9 järelevalve jäätmehoolduseeskirja täitmise üle;
4.10 Tallinna õigusaktide eelnõude, linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade eelnõude koostamine ja osakonna juhatajale kooskõlastamiseks esitamine peaspetsialisti pädevusse antud küsimustes;
4.11 osakonda laekunud avalduste, kaebuste, ettepanekute lahendamine ja vastuste koostamine peaspetsialisti teenistuskohustusi puudutavates küsimustes;
4.12 isikute vastuvõtt ning selgituste ja konsultatsioonide andmine peaspetsialisti teenistuskohustusi puudutavates küsimustes; 
4.13 linnaosa vanema ja osakonna juhataja poolt antud muude ühekordsete tööülesannete täitmine;

5. 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 eest.

6. Peaspetsialistil on õigus:
6.1 saada linnaosa valitsuse teenistujatelt, linna ametiasutustelt, ametiasutuse hallatavatelt asutustelt informatsiooni, mis on vajalik temale pandud tööülesannete ja kohustuste täitmiseks; 
6.2 teha osakonna juhatajale ettepanekuid osakonna töö efektiivsemaks muutmiseks;
6.3 saada tööülesannete täitmiseks vajalikku tööalast täiendkoolitust;
6.4 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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