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INFOKONSULTANT
AMETIJUHEND
1. ASEND STRUKTUURIS
1.1 VAHETU JUHT
1.2 ALLUVAD
2. AMETIKOHA
PÕHIEESMÄRK

Töötaja
Juhataja
Ei ole
Järvamaa turismiinfo kogumine ja korrastamine
turismiteenuste ja selle osutamise ning huviväärsuste
kohta.

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 sihtfinantseeringu lepingust
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. turismiinfosüsteemi andmebaasi toimimiseks vajaliku turismiinfo kogumine,
kontrollimine ja korrastamine enda asukoha järgse maakonna haldusterritooriumi kohta.
4.2. turismiinfo jagamiseks vajalike infomaterjalide koostamine.
4.3. tasuta erapooletu, pädeva ja mitteeksitava turismiinfo edastamine turismiinfost
huvitatud isikutele suuliselt ja kirjalikult sõltumata päringu saabumise viisist kogu Eesti
kohta.
4.4. turismialase info uuendamine, täiendamine ja parandamine maakonna infoportaalis
www.jarva.ee/turism , www.visitestonia.com , www.puhkaeestis.ee .
4.5. õigusaktides turismiinfokeskusele lubatud tasuliste teenuste osutamine ja kaupade
müük.
4.6. maakondliku turismiturunduste süsteemi loomise algatamine, suhtlemine meediaga,
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osalemine messidel, suhtlemine partnerite ja teiste oluliste turismivaldkonna partneritega.
4.7. turismiinfokeskuse külastajate ning turismi arengu kohta statistiliste andmete
kogumine ¸ vajadusel turismi uuringute läbiviimisele kaasa aitamine.
4.8. alustavate ja tegutsevate turismiettevõtjate nõustamine.
4.9. Õppereiside ja koolituste korraldamine maakonna turismiettevõtjatele.
4.10. Oma valdkonnas pädevuse tagamiseks osalemine korraldatavatel koolitustel, sh.
struktuurifondide alastel.
4.12. Koolitustel saadud teadmiste jagamine kaastöötajatele JAK-s ja potentsiaalsetele
kasusaajatele.
4.13. Uute regulatsioonide ja finantseeritavate programmide rakendamise praktikaga
tutvumine ( sh. struktuurifondidest rahastatavad programmid) pädevuse tagamiseks
nõustatavates valdkondades.
4.14. Osalemine
Järvamaa Arenduskeskuse strateegia ja muude regulatsioonide
väljatöötamise protsessis.
4.16. Järvamaa Arenduskeskuse esindamine ametiülesannete täitmisel heade tavade
kohaselt.
4.17. On tööandjale lojaalne ja pühendunud.
4.18. Täidab teisi juhataja poolt antud tööga seotud korraldusi.
4.19. Vastutab oma ametijuhendi piires tema pool väljastatud dokumentide ja
informatsiooni õigsuse eest, ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse
täitmise eest.
4.20. Vastutab oma töövahendite sihipärase kasutamise eest ning hoiab teenistusalaseid
saladusi, mis on seoses tööülesannetega temale teatavaks saanud.
4.21. Suvetöötajate ja turismikoolide praktikantide juhendamine ja väljaõpe.
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. Turismi- ja puhkemajanduse alane kõrgharidus või kõrgharidus mõnes lähedases
valdkonnas või selle omandamine või turismi alast eriharidust või võrreldavat 5 aastast
töökogemust valdkonnas.
6.1.2. Ametialane enesetäiendamine
6.2. Töökogemus:
6.2.1. Töökogemus turismivaldkonnas vähemalt 1 aasta
6.3. Arvutioskus:
6.3.1. MS Office, World, Exel, Power Point ning 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. Vähemalt kahe võõrkeele oskus kõnes ja kirjas
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
turismivaldkonnas
6.5.3. Nõustamise põhialuste tundmine
6.5.4. Projektijuhtimisalane oskus
6.5.5. Suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel
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 , samuti ja pärast muudatuste sisseviimist
kinnitavad juhataja ja infokonsultant muudatusi allkirjadega

ALLKIRJAD

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

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