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NÕUNIKU AMETIJUHEND 

 

1. ASEND 
STRUKTUURIS 

Arendus- ja haldusteenistus 

1.1. VAHETU JUHT Haldusjuht 

1.2. ASENDAJA Riigikontrolöri abi, välissuhtluse juht või vahetu juhi määratud teenistuja  

1.3. ASENDATAV Riigikontrolöri abi, välissuhtluse juht või vahetu juhi määratud teenistuja  

 

2. AMETIKOHA 
PÕHIEESMÄRK 

Tagada Riigikontrolli välissuhtluse infovahetuse pidamine ning asjaajamise toimimine ja 
dokumentide menetlemine eesmärgipäraselt, korrektselt ja õigeaegselt 

 

3. SIHTRÜHMAD  Riigikontrolli teenistujad 

 Koostööpartnerid (Välisministeerium, reisiteenuse pakkujad, tõlkebürood, saatkonnad jt)  

 Teiste riikide riigikontrollid, rahvusvahelised partnerorganisatsioonid ja nende 
töörühmad 

 

4. TÖÖ SISU 

4.1. Korraldab välissuhtlemist ja sellega seonduvat asjaajamist, sh 

4.1.1. töötab läbi ja registreerib saabuva ning väljasaadetava valdkondliku teabe. Edastab sissetulnud teabe 
asjaomastele teenistujatele ja jälgib tähtaegadest kinnipidamist; 

4.1.2. peab oma töövaldkonnas infovahetust välisriikide riigikontrollidega, rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
nende töörühmadega ning asjakohaste riigisiseste institutsioonidega. 

4.2. Nõustab Riigikontrolli teenistujaid välissuhete alal, pakub abi kontaktisikute leidmisel, dokumentide ja 
esinemistekstide koostamisel, tõlkimisel jms. 

4.3. Haldab riigitöötaja iseteenindusportaali lähetuste moodulit ja tagab selle sujuva kasutamise, nõustab teenistujaid 
selle kasutamisel ja lähetuste planeerimisel ning korraldab ühislähetused ja stuktuuriüksuste juhtide lähetused. 

4.4. Korraldab rahvusvahelisi üritusi, väliskülaliste vastuvõttu ja kohtumisi koostöös asjaomaste teenistujatega ning 
osaleb Riigikontrolli korraldatavate ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel kooskõlas protokolli ja etiketiga. 

4.5. Korraldab tõlkimist. 

4.6. Toetab vajaduse korral Riigikontrolli asjaajamist ning dokumentide menetlemist, sh nõustab teenistujaid nii 
asjaajamises kui ka Riigikontrolli dokumendihaldussüsteemi kasutamisel. 

4.7. Osaleb vajaduse korral kinnistu ja hoone, mööbli ja bürootarvetega seonduva korraldamises ning postside-, 
transpordi- ja majutusteenuse korraldamises ning suhtleb teenusepakkujatega. 

4.8. Tagab välissuhtluse infokanalite aja- ja asjakohase sisu. 

4.9. Osaleb oma töövaldkonna töökorraldust reguleerivate ja puudutavate dokumentide koostamisel (juhendid, eelarve, 
aruanded, kulude arvestus jms). 

4.10. Esindab Riigikontrolli oma töövaldkonnas ja pädevuse piires. 

4.11. Teeb vajaduse korral teenistusülesannetega seotud esitlusi ning koolitab. 

4.12. Täidab muid haldusjuhi ja välissuhtluse juhi antud ülesandeid või tagab nende täitmise oma töövaldkonnas ja 
pädevusest lähtudes. 

 

5. ÕIGUSED JA VASTUTUS 

5.1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente.  

5.2. Saada ametiülesannete täitmiseks vajalikku koolitust.  

5.3. Hoida nõuetekohaselt teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, kaitstavaid 
isikuandmeid ning muud juurdepääsupiiranguga teavet. 
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6. AMETIKOHALE ASUMISE EELDUSED  

6.2. HARIDUS JA KVALIFIKATSIOON 

6.2.1. Kõrgharidus 

6.3. TÖÖKOGEMUS 

6.3.1. Vähemalt 2-aastane erialane töökogemus, sh rahvusvaheliste projektide juhtimise või koordineerimise 

kogemus 

6.4. TEADMISED JA OSKUSED 

6.4.1. Head rahvusvahelise protokolli ja etiketi alased teadmised 

6.4.2. Head teadmised ürituskorralduse printsiipidest ning oskus planeerida ja viia läbi erineva suurusega üritusi 

6.4.3. Eesti keele oskus kõrgtasemel 

6.4.4. Kahe võõrkeele, sh inglise keele oskus kõrgtasemel 

6.4.5. Väga hea arvutikasutusoskus 

6.5. TÖÖKS VAJALIKUD OMADUSED 

6.5.1. Pühendumus 

6.5.2. Enesejuhtimisoskus 

6.5.3. Koostööoskus 

6.5.4. Suhtlusoskus  

6.5.5. Professionaalsus, sh hea ajaplaneerimis- ja enesekehtestamisoskus 

 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 


