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KONSULTANDI AMETIJUHEND 

 

1. VAHETU JUHT kommunikatsioonijuht 

2. ASENDAJA kommunikatsioonijuht 

3. ASENDATAV riigikontrolöri abi, kommunikatsioonijuht  

 

3. AMETIKOHA 

PÕHIEESMÄRK 

tagada, et Riigikontrolli kommunikatsioon ja ühisüritused toimiks ladusalt ning 
Riigikontrolli veebikanalid on tänapäevased ja sisaldavad ajakohast infot 

 

4. SIHTRÜHM  Riigikontrolli teenistujad 

 teenusepakkujad kommunikatsiooni valdkonnas 

 

5. TÖÖ SISU 

5.1. arendab sisekommunikatsiooni valdkonda ja tagab Riigikontrolli kommunikatsiooni toimimise koostöös 
kommunikatsioonijuhiga;   

5.2. arendab Riigikontrolli veebikanaleid (siseveeb, koduleht, Facebook vm sotsiaalmeedia kanalid) ning haldab 
nende sisu koostöös asjaomaste teenistujatega, sh   

5.2.1. kontrollib info aktuaalsust ning vajaduse korral muudab koostöös asjaomaste teenistujatega; 
5.2.2. täidab Riigikontrolli juhendites ja kordades määratud infoturbealaseid ülesandeid; 
5.2.3. haldab siseveebi kasutajaõigusi 

5.3. korraldab asutusesiseseid ühisüritusi koostöös haldus- ja asjaajamisvaldkonna teenistujatega ning vajaduse 
korral teiste teenistujatega; 

5.4. korraldab vajaduse korral Riigikontrolli-välistele sihtrühmadele mõeldud üritusi koostöös haldus- ja 
asjaajamisvaldkonna ning välissuhtluse valdkonna teenistujatega; 

5.5. tagab Riigikontrolli trükiste ning meenete tellimise ja jälgib nendel ühtse organisatsioonistiili kasutamist; 
5.6. korraldab asutuse oluliste sündmuste jäädvustamise, sh süstematiseerib fotod ning teeb vajaduse korral 

kättesaadavaks kokkulepitud veebikanalis; 
5.7. esitab Riigikontrolli aastaraporti „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest“ Riigi Teatajas avaldamiseks; 
5.8. nõustab teenistujaid Riigikontrolli stiiliraamatu rakendamisel;  
5.9. jälgib teabeväravas eesti.ee info ja artiklite ajakohasust, vajaduse korral parandab ja uuendab info koostöös 

asjaomaste teenistujatega; 
5.10. korraldab valdkonna asjaajamist: 

5.10.1. registreerib, edastab, süstematiseerib ja hoiab ja haldab valdkonda puudutavaid dokumente kuni nende 
üleandmiseni arhiivi;  

5.10.2. aitab korraldada auditite ja pressiteadete avalikustamist;  
5.10.3. tellib dokumendi- jm fotod, kogub ja arhiveerib ajaloo seisukohast olulised fotod; 
5.10.4. vajaduse korral lepib kokku ajakirjanikega intervjuud ning aitab korraldada ajakirjanikele ja 

huvirühmadele auditite eeltutvustusi; 
5.10.5. peab infovahetust Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoniga auditite eeltutvustuste ja arutamiste 

kavandamisel 
5.11. osaleb valdkonda puudutavate juhendite, kordade ja dokumendipõhjade koostamisel ning nõustab nende 

rakendamist;  
5.12. esindab Riigikontrolli oma töövaldkonnas ja pädevuse piires;  
5.13. teeb vajaduse korral teenistusülesannetega seotud esitlusi ning koolitab; 
5.14. täidab muid vahetu juhi või riigikontrolöri antud ülesandeid või tagab nende täitmise oma töövaldkonnas ja 

pädevusest lähtudes 

 

6. ÕIGUSED JA VASTUTUS 
6.1. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente; 
6.2. saada ametiülesannete täitmiseks vajalikku koolitust; 
6.3. hoida nõuetekohaselt teenistusülesannete täitmisega seoses teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, kaitstavaid 

isikuandmeid ning muud juurdepääsupiiranguga teavet 
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7. AMETIKOHALE ASUMISE EELDUSED  

7.1. Haridus ja kvalifikatsioon 

7.1.1. kõrgharidus 

7.2. Töökogemus  

7.2.1. 2-aastane erialane töökogemus 

7.3. Teadmised ja oskused 

7.3.1. head teadmised kommunikatsiooni toimimisest ja teostamisest; 
7.3.2. teadmised veebikeskkonna haldamisest ning veebilehe administreerimise oskus;  
7.3.3. head teadmised ürituskorralduse printsiipidest ning oskus planeerida ja viia läbi erineva suurusega üritusi; 
7.3.4. eesti keele oskus C2-tasemel ja inglise keele oskus B1-tasemel; 
7.3.5. väga hea arvutikasutusoskus 

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 kehtestamisoskus 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 


