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	Üldsätted
	Haabersti linnaosa vanema asetäitja (edaspidi linnaosa vanema asetäitja) on Haabersti Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) koosseisu kuuluv juhtivametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnaosa vanem.
Linnaosa vanema asetäitja allub linnaosa vanemale.

Linnaosa vanema asetäitjale allub linnaosa valitsuse tervisedenduse peaspetsialist ja Haabersti Vaba Aja Keskus.
	Linnaosa vanema asetäitjat asendab teine linnaosa vanema asetäitja ja linnaosa vanem.
	Linnaosa vanema asetäitja asendab teist linnaosa vanema asetäitjat ja linnaosa vanemat.
1.5 Linnaosa vanema asetäitja juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema korraldustest ja käskkirjadest ning käesolevast ametijuhendist.
	Ametikoha eesmärk
	Linnaosa valitsuse üldjuhtimisele kaasaaitamine.
	Linnaosa kultuuri- spordi- ja noorsootöö ning tervise edendamisele suunatud töö juhtimine ja koordineerimine.
	Põhinõuded
	Kõrgharidus. 

Eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega.
Tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende kasutamise oskus.
3.4 Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning vajalike andmekogude kasutamise oskus.
3.5 Suhtlemis-ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada.
3.6 Algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt.
3.7. Juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus.
3.8 Oskus töötada meeskonnas, motiveerida ja arendada töötajaid, lahendada konflikte.
3.9 Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
	Linnaosa vanema asetäitja teenistusülesanded ja kohustused 
	Linnaosa valitsuse üldjuhtimisele kaasaaitamine.

Linnaosa arengut puudutavate strateegiate väljatöötamine ja elluviimisele kaasaaitamine. 
	Osalemine linnaosa valitsuse eelarve projekti koostamisel.
Eelarve täitmise analüüsimine haldusala piires.
Linnaosa kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning tervise edendamisele suunatud töö koordineerimine. 
Haabersti Vaba Aja Keskuse sh Noortekeskuse tegevuse arendamine.
Linnaosa valitsuse esindamine vastavalt linnaosa vanema poolt antud volitustele.
	Koostöö korraldamine Tallinna Linnavalitsuse struktuuriüksustega ja ametitega, hallatavate asutustega, teiste omavalitsusüksustega ning riigi- ja erastruktuuridega. 
Osalemine linnaosa valitsuse komisjonide töös.
	 Linnaosa elanike nõustamine.

4.11 Linnaosa vanema poolt antud muude ühekordsete teenistusülesannete täitmine. 
5. Linnaosa vanema asetäitja vastutab:
5.1  talle pandud teenistusülesannete ja kohustuste õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
5.2 ametialase info hoidmise ja kaitsmise eest; teiste inimeste eraisikuliste isikuandmete ning muu juurdepääsupiirangutega informatsiooni kaitsmise, hoidmise ja sihipärase kasutamise eest;
5.3 linnaosa vanema õigeaegse informeerimise eest tema osaluseta vastuvõetud olulistest otsustest;
5.4 linnaosa valitsuse töökorralduse reeglitest kinnipidamise eest;
5.5 teenistusülesannete täitmiseks tema kasutusse antud materiaalsete väärtuste säilimise eest.
6. Linnaosa vanema asetäitjal on õigus:
6.1 saada linnaosa valitsuse struktuuriüksustelt ja hallatavatelt asutustelt ning linna ametiasutustelt andmeid, dokumente ja informatsiooni, mis on vajalikud temale pandud teenistusülesannete ja kohustuste täitmiseks;
6.2 esindada linnaosa valitsust vastavalt linnaosa vanema poolt antud volitustele;
6.3 teha linnaosa vanemale ettepanekuid linnaosa valitsuse töö efektiivsemaks muutmiseks;
6.4 saada teenistusülesannete ja kohustuste täitmiseks vajalikku ametialast täienduskoolitust;
6.5 kasutada linnaosa valitsuse tehnilisi töövahendeid teenistusülesannete ja kohustuste täitmisel.
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