Raamatupidaja-asjaajaja ametijuhend
SA Järvamaa Arenduskeskus

Kinnitan:

Katrin Puusepp
Juhatuse liige
01.07.2012.a

RAAMATUPIDAJA-ASJAAJAJA
AMETIJUHEND
1. ASEND STRUKTUURIS
1.1 VAHETU JUHT
1.2 ALLUVAD
2. AMETIKOHA
PÕHIEESMÄRK

Töötaja
Juhataja
Ei ole
Korraldada raamatupidamist ja asutuse asjaajamist
ning tagada järjepidevus ning dokumentatsiooni
vastavus Eesti Vabariigi õigusaktidele ja asutuse
sisemistele regulatsioonidele.

3. ÜLDSÄTTED
3.1. Raamatupidaja - asjaajajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu Järvamaa Arenduskeskuse
juhataja
3.2. Raamatupidaja - asjaajajaga 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. Maakonna internetiportaali strateegilistest eesmärkidest
3.2.5. Kehtivatest eeskirjadest ja normidest
3.2.6. Juhataja korraldustest

4. KOHUSTUSED EHK PÕHIFUNKTSIOONID JA VASTUTUS
4.1. Raamatupidamise korraldamine nii, et oleks tagatud aktuaalsuse, olulise, objektiivse ja
võrreldava informatsiooni saamine asutuse finantsseisust, majandustulemustest ja
rahavoogudest – lähtudes heast raamatupidamistavast.
4.2. Raamatupidamisaruannete ja teiste finantsaruannete koostamine.
4.3. Dokumentide kontrollimine ja inventuuri läbiviimine.
4.4. Maksude arvestamine.
4.5. Osalemine eelarve koostamise protsessis ja raamatupidamist puudutavates aruteludes.
4.6. Nõukogu liikmete, juhatuse liikme ja töötajate nõustamine raamatupidamise alastes
küsimustes.
4.7. Igakuiste aruannete ja analüüside koostamine asutuse varaliste vahendite seisu kohta.
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4.8. Osalema ja korraldama Järvamaa Arenduskeskuse poolt korraldavaid seminare ja
teabepäevi sh. koolituse reklaamkuulutuste edastamine avalikustamiseks, koolitusel
osalejate registreerimine.
4.9. Asutuse tehniline teenindamine sh. jooksvate büroovahendite soetamine, bürootehnika
kasutusarvestuse pidamine, telefonile vastamine ja suunamine.
4.10. Asutuse asjaajamise korraldamine sh. dokumendikaustade pidamine, kirjaliku ja
elektroonilise kirjavahetuse vormistamine ja registreerimine, dokumentide arhiivi
pidamine, koosolekute protokollide vormistamine ja säilitamine.
4.11. Asutuse sisese tööalase informatsiooni kogumine ja jagamine sh. töökalendri
hoidmine ja täiendamine.
4.12. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele ja teistele õigustatud isikutele finants- ja
palgaaruannete vormistamine ja esitamine, tuginedes kindlaksmääratud vormile ja
etteantud andmetele.
4.13. Osalemine
Järvamaa Arenduskeskuse strateegia ja muude regulatsioonide
väljatöötamise protsessis
4.14. Järvamaa Arenduskeskuse esindamine ametiülesannete täitmisel heade tavade
kohaselt
4.15. Olema lojaalne ja pühendunud
4.16. Juhataja teiste korralduste täitmine
4.17. Vastutab tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest.
4.18. Vastutab oma ametijuhendi piires tema pool väljastatud dokumentide ja
informatsiooni õigsuse eest, ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse
täitmise eest.
4.19. 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 ja dokumente, mis on vajalikud
tööülesannete täitmiseks
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. Vähemalt keskeriharidus
6.1.2. Soovituslikult kõrgharidus
6.1.3. Ametialane enesetäiendamine
6.2. Töökogemus:
6.2.1. Töökogemus eri-, kutse- või ametialast ettevalmistust nõudval tööl ametikoha
valdkonnas vähemalt 2 aastat
6.3. Arvutioskus:
6.3.1. MS Office, World, Exel, Power Point ning interneti kasutamise oskus ja tööks
vajamineva rakendustarkvara kasutamise oskus (First Office),
6.4. Keelteoskus:
6.4.1. Eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel
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6.4.2. Kasuks tuleb inglise keele oskus
6.5. Ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused:
6.5.1. Väga head teadmised Eesti Vabariigis kehtivatest õiguslikest üldistest
regulatsioonidest töö valdkonnas
6.5.2. Majandusalased üldteadmised
6.5.3. Asjaajamise aluste tundmine
6.5.4. Raamatupidamisalase terminoloogia tundmine
6.5.5. Raamatupidamisaruannete koostamise põhimõtete ja printsiipide tundmine
6.5.6. Raamatupidamise arvestusmeetodite ja –võtete tundmine
6.5.7. Raamatupidamisdokumentide – ja registrite koostamise ja vormistamise oskus
6.5.8. Majandusanalüüsi oskus
6.5.9. Majandustarkvara kasutamise oskus
6.5.10. Põhilised teadmised sise-ja välisriiklikest tugimeetmetest avalikule ja erasektorile
6.5.11. Põhilised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest ja toimimispõhimõtetest
6.5.12. Suhtlemisoskus
6.5.13. 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
6.6.6. 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 raamatupidaja-asjaajaja muudatusi allkirjadega

ALLKIRJAD

…………………………….
/allkiri/
Katrin Puusepp
juhataja
…………………………
/kuupäev/

………………………………….
/allkiri/
..………………………………
/nimi/
…………………………………
/kuupäev/
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