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KRISTIINE  LINNAOSA VALITSUS
LINNAOSA VANEMA ASETÄITJA 
A M E T I J U H E N D
ÜLDANDMED
1.1 Teenistuja liik
1.2 Struktuuriüksus
juhtivametnik
Kristiine Linnaosa Valitsus

1.3 Tegevusvaldkond
1.3.1 linnaosa kultuuri- ja spordivaldkonna arengusuundade väljatöötamine ning täiustamine;
1.3.2 linnaosa valitsuse vaba aja sektori töökorralduse tagamine;
1.3.3 linnaosa elanikele vaba aja veetmise ning tervisedenduslike ürituste kavandamine ja korraldamine;
1.3.4 mittetulundustegevuseks toetuste taotluste läbivaatamise komisjoni töö korraldamine;
1.3.5 osalemine linnaosavalitsuse üldjuhtimises.


2. STRUKTUUR
2.1 Vahetu juht
2.2 Kes asendab
2.3 Keda asendab
linnaosa vanem
linnaosa vanema käskkirjaga määratud teenistuja
linnaosa vanemat ja linnaosa vanema käskkirjaga määratud teenistujat

3. PÕHINÕUDED
Linnaosa vanema asetäitjale esitatavad nõuded on:
Haridus- ja kvalifikatsiooni nõuded:
3.1 kõrgharidus või selle omandamine;
3.2 eesti ja vene keele oskus C1 tasemel ning lisaks ühe võõrkeele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
Nõuded eelnevale kogemusele, teadmised ja oskused:
3.3 eelnev töökogemus teenistusest riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
3.4 arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning andmekogude kasutamise oskus, bürootehnika kasutamise oskus;
3.5 tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine ning nende kasutamisoskus;
3.6 juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus;
3.7 hea suhtlemisoskus, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
3.8 oskus efektiivselt kasutada aega;

Isikuomadused:
3.9 algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning neid rakendada;
3.10 kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
3.11 paindlikkus ja koostöövalmidus;
3.12 pingetaluvus, usalduslikkus ja ausus.

4. TEENISTUSKOHUSTUSED
Linnaosa vanema asetäitja teenistuskohustused on:
4.1 osaleb linnaosa erinevate arengustrateegiate ja arengusuundade väljatöötamisel;
4.2 juhib linnaosa valitsuse vaba aja sektorit (edaspidi sektori) ja vastutab sektorile pandud ülesannete täitmise eest;
4.3 koostab linnaosa valitsuse kultuuri- ja vaba aja valdkonna aasta eelarve ja vajadusel lisaeelarvete projekte; 
4.4 linnaosa haldusala tegevuskulude eelarve piirkondlike kultuuriürituste vastutava täitjana jälgib ja tagab kinnitatud eelarvest kinni pidamise;  
4.5 määrab sektori teenistujate tööjaotuse, koostab nende ametijuhendid, viib läbi arenguvestlused ja selgitab välja nende koolitusvajaduse;  
4.6 korraldab linnaosa valitsuse mittetulundustegevuseks toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni tööd ja vajadusel osaleb teiste valdkondlike komisjonide töös;
4.7 teeb koostööd linnaosas tegutsevate kodanikeühendustega ja kogukondadega, vahendab neile teavet ja annab nõu oma pädevuse piirides;
4.8 teeb koostööd teiste Tallinna linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutustega;
4.9  osaleb oma töövaldkonna piires linna õigusaktide koostamisel, esitab ettepanekuid ja kommentaare eelnõudele;
4.10 osaleb vajadusel Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse istungitel ning linnavolikogu, linnavalitsuse, linnaosa valitsuse ja linnaosakogu või linna ametite komisjonide tegevuses;
4.11 nõustab linnaosa vanemat vanema asetäitja pädevusse kuuluvates küsimustes;
4.12 täidab linnaosa vanema antud ühekordseid ülesandeid.

 
5. VASTUTUS
Linnaosa vanema asetäitja vastutab:
5.1 talle pandud teenistusülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest, samuti töökorraldusreeglite ning teiste linnaosae valitsuse töökorraldust reguleerivate dokumentidega temale pandud töökohustuste täitmise eest;
5.2 talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste isikuandmete ning muu juurdepääsupiirangutega informatsiooni kaitsmise, hoidmise ja sihipärase kasutamise eest.


6. ÕIGUSED
Linnaosa vanema asetäitjal on õigus:
6.1 saada linnaosa valitsuse teistelt struktuuriüksustelt ja hallatavatelt asutustelt andmeid, dokumente ja informatsiooni, mis on vajalikud temale pandud kohustuste täitmiseks;
6.2 esindada linnaosa valitsuse oma töövaldkonda kuuluvates küsimustes linnaosa vanema poolt antud volituste piires;
6.3 linnaosa vanema teadmisel algatada ja pidada läbirääkimisi kokkulepete sõlmimiseks;
6.4 teha linnaosa vanemale ettepanekuid linnaosa valitsuse töö efektiivsemaks muutmiseks;
6.5 saada teenistuskohustuste täitmiseks vajalikku täienduskoolitust;
6.6 kasutada linnaosa valitsuse tehnilisi töövahendeid.


7. AMETIJUHENDI MUUTMINE
7.1 ametijuhend vaadatakse läbi vastavalt vajadusele;
7.2 ametijuhendit muudetakse, kui muutuvad vastavad õigusaktid või ilmneb vajadus töökorralduse muutmiseks ja täpsustamiseks.




