KINNITATUD
Audiitorkogu juhatuse
13. märtsi 2012. a otsusega

AUDIITORKOGU SEKRETÄRI AMETIJUHEND

1. ÜLDOSA
1.1. Ametikoha nimetus
1.2. Aruandlus (sisuline)
1.3. Aruandlus (tööülesannete täitmine)
1.4. Töötajat asendab
1.5. Töötaja asendab

Sekretär
Kantsler
Kantsler
Kantsler
Kantslerit (antud volituste piires)

2. AMETIKOHA EESMÄRK
Tagada kiire, tõhus ja kvaliteetne asjaajamine, infovahetus ning Audiitorkogu muude põhiülesannete
täitmisega seonduvate tugitegevuste teostus.
3. AMETIKOHA TÖÖÜLESANDED JA SOOVITUD TULEMUS
Ülesanne
3.1. Asjaajamine (põhivaldkond)
3.1.1. Dokumendihaldus sh:
- dokumentatsiooni asjaajamiskorra nõuetega
vastavuses olemise tagamine;
- sissetuleva ja väljamineva kirjavahetuse ning
dokumentide registreerimine ja edastamine;
- laekuvatele
teabenõuetele
ja
selgitustaotlustele vastamise korraldamine;
- kirjadele ja päringutele vastamise tähtaegade
jälgimine;
- dokumentide hoiustamine ja arhiveerimine.
3.1.2. Koosolekute teenindamine, sh:
- üldkoosoleku ettevalmistamises osalemine;
- juhatuse koosolekute toimumise tehniline
ettevalmistamine;
- muude
koosolekute
tehniline
ettevalmistamine ja vajadusel protokollimine.
3.1.3.
Audiitortegevuse
registri
andmete
töötlemine ja registrikannete tegemine vastavalt
antud tööülesannetele ning Audiitorkogu liikmete
nimekirja pidamine ja seonduvate tegevuste
teostamine.
3.2. Infovahetus (põhivaldkond)
3.2.1. Üldtelefonile vastamine.

Soovitud tulemus
3.1.1. Korrektne ja tõhus dokumendihaldus, sh:
- Audiitorkogu
dokumentatsioon
vastab
asjaajamiskorra nõuetele;
- kirjavahetus ja dokumendid on registreeritud,
süstematiseeritud ja õigeaegselt edastatud;
- teabenõuded ja selgitustaotlused on
edastatud;
- kirjadele ja päringutele vastamise tähtaegu
jälgitakse jooksvalt ning vajadusel on
vastamistähtaja möödumisest teavitatud
vastutavat töötajat;
- dokumentide säilimine on tagatud.
3.1.2. Koosolekute korrektne teenindamine, sh:
- üldkoosolek on antud tööülesannete piires
õigeaegselt ja korrektselt ettevalmistatud;
- juhatuse koosolek on tehniliselt ettevalmistatud;
- muud
koosolekud
on
korrektselt
ettevalmistatud ja vajadusel protokollitud.
3.1.3.
Audiitortegevuse
registri
andmete
töötlemise ja registrikannete tegemine toimub
õigeaegselt ja täpselt. Audiitorkogu liikmete
nimekiri on jooksvalt ajakohastatud ning
kontaktandmed on õiged.
3.2.1. Telefoni teel esitatud küsimustele on
korrektselt vastatud või on kõne suunatud edasi
valdkonna eest vastutavale töötajale. Telefoni
teel saadud info on operatiivselt edastatud.
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3.2.2.
Kursis olemine töötajate igapäevase
töökorraldusega ning informatsiooni omamine
töötajate asukoha ning kontaktandmete kohta.
3.2.3. Kodulehe haldamine, sh:
- Audiitorkogu
liikmete
kasutajainfo
administreerimine;
- uudiste ja teadete lisamine;
- kodulehel oleva info kaasajastamine.

3.2.2. Töökorralduse hetkeseisuga ollakse
jooksvalt kursis ning info vajadusel edastatud.
3.2.3. Kodulehekülg on korrektselt hallatud, sh:
- Audiitorkogu
liikmetele
on
tagatud
juurdepääs siseveebile;
- kodulehe uudised ja teated on grammatiliselt
kontrollitud ning sisestatud õigeaegselt;
- kodulehel avalikult kuvatav info on korrektne
ja ajakohastatud.

3.3. Haldustegevus (põhivaldkond)
3.3.1. Audiitorkogu
ruumide
korrashoiu
tagamine.
3.3.2. Infotehnoloogiliste tõrgete tekkimisel
teenusepakkuja informeerimine ning probleemide
lahendamise jälgimine.

3.3.1.
Audiitorkogu ruumide korrashoid on
tagatud.
3.3.2. Infotehnoloogiliste tõrgete ilmnemisel on
koheselt informeeritud teenusepakkujat ning
tõrke põhjus on väljaselgitatud ja likvideeritud
esimesel võimalusel.
3.3.3. Kontoritehnika on töökorras ning töötajad
on varustatud vajalike kontoritarvetega.

3.3.3. Kontoritehnika korrasoleku ning vajalike
kontoritarvete olemasolu tagamine.

3.4. Töökeskkond, -tervishoid ja -ohutus (lisavaldkond)
3.4.1. Töökeskkonna, -tervishoiu ja -ohutuse 3.4.1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest
alaste tegevuste teostamine.
tulenevad nõuded on täidetud, sh:
- töökeskkonna riskianalüüs on läbi viidud ja
sellest tulenev tegevuskava koostatud;
- töötajate tervisekontrollid on läbiviidud;
- esmaabivahendid on olemas.
3.5. Raamatupidamistoimingutele kaasa aitamine (lisavaldkond)
3.5.1. Võlgnevuste jälgimine.
3.5.1. Raamatupidamisest saadud aruande
põhjal on meeldetuletuskirjad jooksvalt võlgnikele
saadetud.
Müügiarvete
(sh
koolitusarved)
3.5.2. Müügiarvete koostamiseks vajaliku info 3.5.2.
edastamine raamatupidamisele.
koostamiseks vajalik info on tähtaegselt
edastatud raamatupidamisele.
3.5.3. Raamatupidamisele palgaarvestuseks 3.5.3. Palgaarvestuseks on raamatupidamisele
töötajate puhkuse- ja haiguspäevade kohta täpne info töötajate puhkuse- ja haiguspäevade
informatsiooni edastamine.
kohta edastatud tähtaegselt.
3.6. Täiendusõpe (lisavaldkond)
3.6.1.
Koolituste
osas
avaldatava
ettevalmistamine ja liikmetele edastamine.

info

3.6.1. Koolitusinfo on korrektselt ja õigeaegselt
edastatud, ah:
- registreerimiseks vajalik info on üles pandud
kodulehe sisekeskkonda;
- eelinfo ja päevakava on koostatud;
- koolitusmaterjalid on siseveebi üles laetud.
3.6.2. Koolituse tehniline pool on korrektselt ette
valmistatud ja toimub tõrgeteta.
3.6.3. Koolituste arvestus on korraldatud
süsteemselt, sh:
- pidevalt on olemas ülevaade koolitustele
registreerunute
ja
osalenute
ning
koolitusplaani ja -eelarve täitmise kohta;
- vajalik
koolitusinfo
on
edastatud
audiitortegevuse registrisse sisestamiseks;
- tagasiside on kogutud ning selle põhjal
ülevaade koostatud.

3.6.2. Koolituse tehniline läbiviimine.
3.6.3. Koolituste arvestuse pidamine.

3.7. Muude ühekordsete ametialaselt vajalike ülesannete täitmine
3.7.1. Audiitorkogu organitele ja töötajatele 3.7.1. Audiitorkogu organid ja töötajad on saanud
tugiteenuse pakkumine.
vajalikku tugiteenust.
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4.
ÕIGUSED
4.1. Saada punktis 3 nimetatud tööülesannete täitmiseks õigeaegselt vajalikku informatsiooni (sh
dokumente ja andmeid) Audiitorkogu 1) kantslerilt 2) töötajatelt 3) täiendusõppe valdkonda kureerivalt
juhatuse liikmelt.
4.2. Saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust.
4.3.Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks.
4.4. Omada juurdepääsu audiitortegevuse registrile tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
5. VASTUTUS
5.1. Tööülesannete nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest.
5.2.Töö käigus esitatud ja koostatud materjalide õigsuse eest.
5.3. Töö tõttu teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest.

6. AMETIKOHAL VAJALIKUD TÖÖVAHENDID
6.1. Lauaarvuti koos vajaliku tarkvaraga.
6.2. Kantseleitarbed. Printeri, skänneri ja paljundusmasina kasutamise võimalus.
6.3. Lauatelefon.
7. AMETIKOHAL TÖÖTAMISEKS VAJALIK KVALIFIKATSIOON
7.1. Haridus
7.1.1. Keskharidus.
7.1.2. Ametialane enesetäiendamine.
7.2. Arvutioskus
MS Office, Internet Explorer.
7.3.Keelteoskus
7.3.1. Eesti keel
Suuline
Kõrgtase
Kirjalik
7.3.2. Inglise keel
Suuline
Kesktase
Kirjalik
7.3.3. Vene keel
Suuline
Kesktase
Kirjalik
7.4. Tööülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused
7.4.1. Audiitortegevust reguleeriva seadusandluse tundmine.
7.4.2. Avalik-õiguslik juriidilise isiku asjaajamist reguleeriva seadusandluse
reguleerivate standardite põhjalik tundmine.
7.4.3. Väga head teadmised ametikirjade koostamisest.
7.5. Isiksuseomadused
7.5.1. Korrektne ja selge eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.
7.5.2. Koostöövalmidus ja orienteeritus meeskonnatööle.
7.5.3. Korrektsus ja täpsus.

Kõrgtase
Algtase
Algtase
ning valdkonda

8. AMETIJUHENDI MUUTMINE
8.1. Ametijuhend vaadatakse läbi ja vajadusel muudetakse vähemalt üks kord aastas.
8.2. Ametijuhendit võib muuta ilma töötaja nõusolekuta kui ei muutu ametikoha eesmärk,
põhifunktsioon, nõutav erialane ettevalmistus, töötaja töötasu ja ülesannete maht oluliselt ei suurene.
8.3. Ametijuhendi muutmisel informeeritakse sellest töötajat.
Ametijuhendit on töötajale tutvustatud.

Töötaja on ametijuhendiga tutvunud.

Audiitorkogu kantsler
[nimi]
/Allkirjastatud digitaalselt/
[kuupäev]

Audiitorkogu sekretär
[nimi]
/Allkirjastatud digitaalselt/
[kuupäev]
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