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	ÜLDSÄTTED
	Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti  (edaspidi ameti) ameti juhataja asetäitja on Tallinna ameti koosseisu kuuluv juhtivametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti juhataja.
	Juhataja asetäitja allub ameti juhatajale.
	Juhataja asetäitja asendab ameti juhatajat ja arengu- ja tugiteenuste osakonna juhatajat.
	Juhataja asetäitjat asendab ameti juhataja või ameti juhataja poolt määratud teenistuja.
	Juhataja asetäitja juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti põhimäärusest ja käesolevast ametijuhendist.
	AMETIKOHA EESMÄRK

Ameti töö koordineerimises ja juhtimises osalemine vastavalt ameti põhimäärusele ja kehtivatele õigusaktidele. Kultuuri- ja spordivaldkonna strateegiate väljatöötamises osalemine ja hallatavate asutuste tegevuste korraldamine.

	KVALIFIKATSIOONINÕUDED
	kõrgharidus; 
	eesti keele oskus C1- tasemel ja ühe võõrkeele oskus B1- tasemel ametialase sõnavara valdamisega;

soovitav töökogemuse avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
	tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide põhjalik tundmine ning nende kasutamise oskus;
	kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori töö korralduse ning haldusmenetluse põhimõtete tundmine;
	majandusalased teadmised, sealhulgas eelarve koostamise põhimõtete tundmine;
	põhjalikud teadmised Tallinna linna kultuuri- ja spordivaldkonnast;
	ülevaate omamine riigi infosüsteemidest ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemide tundmine, arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, andmekogude ja bürootehnika kasutamise oskus;
algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime välja töötada uusi lahendusi ja neid rakendada; 
	võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras ja iseseisvalt ning efektiivselt kasutada aega; 
	kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime; 
	väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus, sealhulgas oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime.
	TEENISTUSKOHUSTUSED
Juhataja asetäitja teenistuskohustused:
	Ameti juhataja nõustamine ja asendamine; 

Ameti tegevusvaldkondade arengusuundade väljatöötamiseks ettepanekute tegemine;
Arengudokumentide koostamine;
Hallatavate asutustega koostöö koordineerimine; nõustamine;
	Koostööd ameti sisuosakondade ja ameti teiste teenistujatega, samuti teiste linna ametiasutuste, linnaosavalitsuste ja ameti hallatavate asutuste ning muude organisatsioonidega;
	Valdkonnaga seotud uuringute planeerimine ja läbiviimine;
Ameti kommunikatsiooni juhtimine;
	Eriprojektide koordineerimine;
	Ameti ja haldusala investeeringute kava koostamises osalemine;
	Täidab teisi ameti juhataja poolt antud ühekordseid ülesandeid; 
Omab ülevaadet ameti tegevusvaldkonna statistikast, andmebaasidest ja uuringute tulemustest.
	VASTUTUS
Juhataja asetäitja vastutab:
	talle pandud teenistuskohustuste õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
talle teenistuse tõttu teatavaks saanud ametisaladuse, ametialase info kaitsmise ja hoidmise, teiste inimeste eraisikuliste isikuandmete ning muu juurdepääsupiirangutega informatsiooni hoidmise eest;
ameti vara heaperemeheliku kasutamise eest;
seadusega ametnikele seatud piirangute rikkumise eest;
avaliku teabe seadusest tuleneva avaliku teabe avalikustamise ning teabenõuete täitmise eest.
	ÕIGUSED
Juhataja asetäitjal on õigus:
	saada oma teenistusülesannete täitmiseks informatsiooni, andmeid ja dokumente linnavalitsuselt ja teistelt linna ametiasutustelt ja hallatavatelt asutustelt;
teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks oma töövaldkonnas;
saada teenistuskohustuste täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontori- ja sidetehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel;
saada teenistuskohustuste täitmiseks vajalikku ametialast täiendkoolitust.







