Ametijuhend
Nimetus: Sündmusteenuste juht
Ala/osakond: nutika arengu toetamise osakond
Otsene juht: digitaalvõimekuse arendamise juht
Asendamine: vajadusel asendab nõunikku, valdkonna juhti

Sotsiaalministeeriumi missioon
Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed
võimalused inimväärseks eluks. Peame alati silmas, et meie tegevus on suunatud Eesti inimesele, kelle
jaoks loome poliitikat ja teenuseid, mis on inimkesksed ja keskkonnasäästlikud.

Eesmärk
Sündmusteenuste juhi töö tulemusena muutuvad riigi teenused elusündmusel põhinevaks,
proaktiivseks ja mugavaks ning lapse sünniga seotud teenused ja info koonduvad riigiportaali eesti.ee.

Peamised ülesanded ja mõõdikud
1. Sündmusteenuste visiooni ja selle ellu viimiseks vajaliku tegevusplaani loomine koostöös teiste
ministeeriumide ja asutustega ning teenuste rakendajate ja lõppkasutajate esindajatega.
2. Sündmusteenuste tegevusplaani ellu viimiseks vajalike tegevuste planeerimine, vajadusel nende
elluviimine või elluviimises osalemine ning tulemusmõõdikute defineerimine ja jälgimine.
3. Sündmusteenuste tegevusplaani elluviimiseks vajaliku võimekuse ja ressursi planeerimine ning
vajalike õiguslike muudatuste, arenduste ja kommunikatsiooni koordineerimine.
4. Taaste- ja vastupidavus rahastu (edaspidi RRF) vahenditest tehtud kulutustega seotud aruandluse
tagamine.
5. Teeb koostööd teiste ministeeriumide ja asutustega ning kohalike ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega oma pädevusvaldkonnas. Teiste ministeeriumi tööks vajalike ameti- või
töökoha eesmärgi saavutamist toetavate ülesannete täitmine; asendatavate kolleegide
tööülesannete täitmine asendamise perioodil.
6. Ametikoht panustab digiühiskonna arengukava 2030 eesmärkidesse peamise mõõdikuga „avalike
teenustega rahulolu“. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on: Igal aastal tööplaanis kokku lepitud
eesmärgid ja tegevused on sündmusteenuste raames läbiviidud. Juhi ja partnerite hinnang tehtud
töö professionaalsusele ja hoolsusele.
Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks






Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus.
Töökogemus: e-teenuste arendamise kogemus nt projektijuhi, tootejuhi või ärianalüütikuna.
Põhiteadmised ja -oskused: lapse sünniga seotud teenuste ja digiriigi arendamisega seotud
teadmised. Oskus planeerida oma tööd ja tegeleda mitme projektiga korraga.
Keeleoskus: eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Isikuomadused ja hoiakud: eestvedamine ja tulemusele orienteeritus, loovus ja sihikindlus uute
lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks, väga hea suhtlemisoskus ja koostööle orienteeritus,
analüüsivõime ja probleemilahendamise oskus, iseseisvus.

Ametikoht on tasustatud taaste- ja vastupidavuskava komponent 3 – DIGIRIIK – REFORM 1.2: Eraisikutele
sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine vahenditest kuni RRF rahastusperioodi lõpuni.

