Ametijuhend

Nimetus: peaspetsialist
Ala/osakond:

vaimse tervise osakond

Otsene juht:

vaimse tervise osakonna juhataja

Asendamine:

osakonnajuhataja poolt määratud teenistuja

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
Peaspetsialisti ülesandeks on vaimse tervise valdkonna poliitikakujundamise ja osakonna töö sisuline
ning tehniline toetamine, toetuste menetlemine, infopäringutele vastamine, sidusrühmade kaasamise
korraldamine. Tulemus: ülesanded on täidetud tähtaegselt ja kvaliteetselt, infopäringud on korrektselt
vastatud, kohtumiste korraldus on ladus.

Peamised ülesanded ja mõõdikud
1. Osakonna vastutusalas olevate toetusmeetmete taotluste menetlemine, toetuslepingute
sõlmimine, nõuete täitmise kontrollimine.
2. Ministeeriumisiseste ja väliste infopäringute teenindamine, sidusrühmadega kohtumiste
korraldamine ja kaasamise assisteerimine, sh protokollimine, memode koostamine.
3. Dokumendihaldussüsteemis osakonna eestvedamisel toimuvate kooskõlastusringide juhtimine,
täienduste sisseviimine, hangete ja konkursside tehniline korraldamine.
4. Vaimse tervise poliitika sisulise kujundamise toetamine edendus- ja ennetuspoliitika,
kogukonnateenuste ja raviteenuste alamvaldkonnas.
5. Muude osakonna tööks vajalike ülesannete täitmine, mis toetab töökoha või osakonna eesmärgi
saavutamist vahetu juhi ettepanekul või oma initsiatiivil
6. Töö tulemuslikkuse mõõdikud on: a) edukalt on tehniliselt toetatud KOV psühholoogi palgatoetuse
ja vaimse tervise teenustoetuse rakendamine ning omavalitsused on saanud pakkuda inimestele
vaimse tervise teenuseid; b) töötaja on oma tegevuse ja lisaväärtuse panustamisega andnud
olulise panuse osakonna eesmärkide täitmisse.
Teadmised, oskused ja kogemus edukaks tööks
•
•
•
•
•

Haridus- ja kvalifikatsiooninõuded: Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon,
soovitavalt magistrikraad (vähemalt omandamisel).
Töökogemus: Soovitav vähemalt 1-2-aastat projektijuhi, juhiabi või assistendina või seotuna
vaimse tervise valdkonnaga või kohaliku omavalitsuse tegevustega.
Põhiteadmised ja -oskused: Teadmised kas avalikust haldusest, tervishoiust või vaimse tervise
valdkonnast; meeskonnatöö oskus; oskus kavandada ja korraldada kaasamist.
Keeleoskus: Eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Isikuomadused ja hoiakud: Empaatilisus, analüütiline mõtlemine ja süsteemsus, algatusvõime,
loovus ja sihikindlus uute lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks, iseseisvus, kohuse-ja
vastutustunne, tulemusele orienteeritus.

