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NÕUNIKU AMETIJUHEND 

 

1. VAHETU JUHT direktor 

2. ASENDAJA välissuhtluse juht või nõunik 

3. ASENDATAV nõunik või välissuhtluse juht, Euroopa kõrgeimate auditiasutuste organisatsiooni EUROSAI 
IT-töörühma projektijuht 

 

4. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 

tagada Riigikontrolli juhitava EUROSAI IT-töörühma (ITWG) ja sellega seotud teiste 
rahvusvaheliste töörühmade tõhus, õigeaegne ja asjakohane korraldus ning korraldada 
rahvusvahelisi üritusi  

 

5. SIHTRÜHMAD  EUROSAI ITWG liikmed ja koostööpartnerid 

 teiste riikide (eelkõige Euroopa) riigikontrollid, rahvusvahelised 
partnerorganisatsioonid ja töörühmad  

 Riigikontrolli teenistujad 
 

5. TÖÖ SISU 
5.1. Korraldab Riigikontrolli juhitava EUROSAI ITWG ja sellega seotud teiste rahvusvaheliste töörühmade igapäevast 
asjaajamist ja liikmetega suhtlust, sh 
5.1.1. osaleb sisulises ettevalmistuses ja korraldab ITWG üritusi nii Eestis kui ka välisriikides koostöös asjaomaste 
teenistujatega, sh koostab programmi, suhtleb ja teeb kokkulepped esinejate, konverentsi- ja majutusteenuse pakkujate 
ning teiste osapooltega, et tagada ürituse sujuv korraldus; 
5.1.2. korraldab ITWG uudiskirja koostamist ning vahendamist liikmetele; 
5.1.3. haldab ITWG kodulehte; 
5.1.4. osaleb rahvusvaheliste ja vajaduse korral Riigikontrolli-siseste e-õppekursuste väljatöötamises; 
5.1.5. teeb muid tegevusi, mis on vajalikud ITWG tegevuskava täitmiseks. 
5.2. Korraldab koostööd INTOSAI ja EUROSAIga ning koordineerib vajaduse korral rahvusvahelisi koostööprojekte. 
5.3. Osaleb valdkonda puudutavate juhendite, dokumendivormide, sisekordade, statistika, aruannete jm vajalike 
dokumentide koostamisel. 
5.4. Nõustab välissuhtluse valdkonnas Riigikontrolli teenistujaid. 
5.5. Esindab Riigikontrolli välissuhtluse valdkonnas oma pädevuse piires. 
5.6. Teeb vajaduse korral teenistusülesannetega seotud esitlusi ning koolitab. 
5.7. Täidab muid oma pädevuses olevaid ja töövaldkonda puudutavaid ülesandeid või tagab nende täitmise. 

 

6. ÕIGUSED JA VASTUTUS 
6.1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente.  
6.2. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku koolitust.  
6.3. Hoida nõuetekohaselt teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, kaitstavaid 
isikuandmeid ning muud juurdepääsupiiranguga teavet. 

 

 

7. TÖÖKOHALE ASUMISE EELDUSED  

7.1. Haridus ja kvalifikatsioon 

7.1.1. Kõrgharidus. 

 

7.2. Töökogemus  

7.2.1. 2-aastane valdkondlik töökogemus. 

 

7.3. Teadmised ja oskused 

7.3.1. Eesti keele oskus C1-tasemel ja inglise keele oskus C1-tasemel. 
7.3.2. Protokolli ja etiketi, ürituste korralduse ning diplomaatilise suhtluse põhitõdede tundmine. 
7.3.3. Veebilehtede sisuhaldamise kogemus. 
7.3.4. Väga hea arvutikasutusoskus. 
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7.4. Tööks vajalikud omadused 

7.4.1. Pühendumus. 
7.4.2. Enesejuhtimisoskus. 
7.4.3. Koostööoskus. 
7.4.4. Suhtlusoskus, sh hea esinemisoskus. 
7.4.5. Professionaalsus, sh hea ajaplaneerimis- ja enesekehtestamisoskus. 

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 


