Kohalike omavalitsuste konsultandi ametijuhend
SA Järvamaa Arenduskeskus

Kinnitan:

Katrin Puusepp
Juhatuse liige
01.07.2012.a

KOHALIKE OMAVALITSUSTE KONSULTANT
AMETIJUHEND
1. ASEND STRUKTUURIS
1.1 VAHETU JUHT
1.2 ALLUVAD
2. AMETIKOHA
PÕHIEESMÄRK

Töötaja
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Ei ole
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struktuurivahendite alane teavitamine maakonnas,
projektialane
nõustamine,
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kirjutamine ja kohalike omavalitsuste arengukavade
koostamise nõustamine

3. ÜLDSÄTTED
3.1. Konsultandiga sõlmib ja lõpetab töölepingu Järvamaa Arenduskeskuse juhataja
3.1.2. Ametijuhend on töölepingu kohustuslik lisa
3.2. Konsultant juhindub oma tegevuses:
3.2.1. Eesti Vabariigi seadustest
3.2.2. Järvamaa Arenduskeskuse missioonist ja strateegiast
3.2.3. JAK-ja EAS vahelisest koostöölepingust
3.2.4. Nõustamise headest tavadest
3.2.5. Kehtivatest eeskirjadest ja normidest
3.2.6. Juhataja korraldustest
4. KOHUSTUSED EHK PÕHIFUNKTSIOONID JA VASTUTUS
4.1. Kohalike omavalitsuste nõustamine erinevatest rahastamise võimalustest, sh.
struktuurifondidest kaasfinantseeritavatest
4.2. Kohalike omavalitsuste nõustamine võimaliku projektiidee valikul ning sobiva
rahastusvõimaluse leidmisel, sh struktuurifondidest
4.3. Kasusaajate nõustamine projektide ettevalmistamisel, programmide nõuetest ja
üldistest reeglitest ning protseduuridest, sh struktuurifondidest rahastatavad programmid
4.4.Kohalike omavalitsusi puudutava struktuurifondidega seonduva info koordineerimine
maakonnas
4.5. Struktuurifondidest finantseeritavate programmide alaste seminaride ja teabepäevade
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korraldamine kohalikele omavalitsustele
4.6. Oma valdkonnas pädevuse tagamiseks osalemine korraldatavatel koolitustel, sh.
struktuurifondide alastel
4.7. Uute regulatsioonide ja finantseeritavate programmide rakendamise praktikaga
tutvumine ( sh. struktuurifondidest rahastatavad programmid) pädevuse tagamiseks
nõustatavates valdkondades.
4.8. Projektikavandite kirjutamine tellijatele.
4.9. Osalemine Järvamaa Arenduskeskuse strateegia ja muude regulatsioonide
väljatöötamise protsessis
4.10. Järvamaa Arenduskeskuse esindamine ametiülesannete täitmisel heade tavade
kohaselt
4.11. Olema tööandjale lojaalne ja pühendunud
4.12. Juhataja teiste korralduste täitmine
4.13. Vastutab tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.14. Vastutab klientide kvaliteetse teenindamise eest.
4.15. Vastutab oma klientide kohta käiva info õigeaegse ja korrektse registreerimise eest
vastavas andmebaasis.
4.16. Vastutab oma ametijuhendi piires tema pool väljastatud dokumentide ja
informatsiooni õigsuse eest, ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse
täitmise eest.
4.17. Vastutab oma töövahendite sihipärase kasutamise eest ning hoiab teenistusalaseid
saladusi, mis on seoses tööülesannetega temale teatavaks saanud.
5. ÕIGUSED
5.1. Saada oma tööks vajalikku informatsiooni
5.2. Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest
5.3. Taotleda ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid
5.4. Saada informatsiooni Järvamaa Arenduskeskuse arenguperspektiivide kohta
5.5. Teha ettepanekuid töökorralduse osas
5.6. Taotleda ametialaselt vajalikku täiendkoolitust
6. AMETIKOHALE ESITATAVAD NÕUDED
6.1. Haridus:
6.1.1. Kõrgharidus majandus- või avaliku halduse valdkonnas või mõnes lähedases
valdkonnas
6.1.2. Ametialane enesetäiendamine
6.2. Töökogemus:
6.2.1. Töökogemus eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl ametikoha
valdkonnas vähemalt 2 aastat
6.2.2. Töökogemus projektidega vähemalt 1 aasta
6.3. Arvutioskus:
6.3.1. MS Office, interneti kasutamise oskus ja tööks vajamineva rakendustarkvara
kasutamise oskus
6.4. Keelteoskus:
6.4.1. Eesti keel: nii suuline kui kirjalik – väga hea
6.4.2. Inglise keel: nii suuline kui kirjalik – hea
6.4.3. Soovitavalt veel ühe võõrkeele oskus kesktasemel
6.5. Ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused:
6.5.1. Üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ja
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Euroopa Liidu õigusest
6.5.2. Põhjalikud teadmised EL regionaalpoliitikast ja struktuurifondidest Eesti kontekstis
6.5.3. Nõustamise põhialuste tundmine
6.5.4. Arengu kavandamise (strateegiline planeerimine) põhialuste ja koostamise
metoodika tundmine
6.5.5. Projektijuhtimisalane oskus
6.5.6. Teadmised muudest programmidest
6.5.7. Teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest Eestis
6.5.8. Teadmised kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise metoodikatest ja
protsessist
6.5.9. Suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel
6.5.10. Valmisolek vajaduse korral töötada väljaspool tööaega
6.6. Isiksuseomadused:
6.6.1. Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel,
neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt
6.6.2. Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras
ning efektiivselt kasutada aega
6.6.3. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste täpne ja õigeaegne
täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise, selle kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest
6.6.4. Intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise oskus ja analüüsivõime
6.6.5. Hea esinemisoskus ja positiivne ellusuhtumine
6.6.7. Koostöövõime
7. AMETIJUHENDI MUUTMINE
7.1. Käesolevat ametijuhendit muudetakse juhtudel kui muudatuste aluseks on kehtivad
õigusaktid või vajadus tööd ümber korraldada
7.2. Enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitavad
juhataja ja projektikonsultant muudatusi allkirjadega
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