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Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Ametikoht: Kokk 

Tegevusvaldkond: Toidu valmistamine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna söökla juhataja  

Alluvad: Kinnipeetavast abitöölised  

Teenistuja asendab: Finants- ja majandusosakonna kokka 

Teenistujat asendab: Finants- ja majandusosakonna kokk 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Tagab kinni peetavate isikute (edaspidi KP) sööklas korrapärase ja 
kvaliteetse, toidunormidest lähtuva toidu valmistamise. 
 

 

Kvalifikatsioon: Kesk- või keskeriharidus (koka kvalifikatsioon) , eelnev kogemus 
töötamiseks antud valdkonnas, elementaarne arvutioskus. 

Muud nõuded: 
 

Headest käitumistavadest kinnipidamine. 
Valmidus töötama tööajagraafiku järgselt. 
Toiduseadusega §28 (1) sätestatud tervisetõendi olemasolu.   

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

Kindlustab kinnitatud menüü alusel kvaliteetse toidu 
õigeaegse valmistamise ja komplekteerimise. 

Toit on õigeaegselt valmis ja komplekteeritud. 

Võtab vastu laost toidu valmistamiseks vajaminevad 
toiduained vastavalt väljastus-dokumentidele. 

Toidu valmistamiseks vajaminevad toiduained on 
vastu võetud. 

Juhendab KP-dest koka abitöölisi tööülesannete 
täitmisel ning teostab nende tööülesannete täitmise  
üle kontrolli.  

KP-dest abitöölistele on selgitatud nende 
tööülesandeid, nende poolt teostatud töö 
kontrollitud.   

Kasutab toidu valmistamiseks ettenähtud toiduaineid, 
vältides liigsete jäätmete tekkimist toiduainete 
puhastamisel ja tükeldamisel. Toidu valmistamisel 
juhindub tehnoloogilistest kaartidest.   

Toidu valmistamiseks vajaminevaid toiduaineid 
kasutatakse vastavalt kalkulatsioonikaardile.  

Teostab toiduainete kuumtöötlust lähtuvalt   
enesekontrolli plaanile. 

 Tagatud on enesekontrolliplaani täitmine. 

Hoiab söökla ruumides puhtust ja korda vastavalt 
koostatud koristusplaanile, kannab hoolt oma 
ametiriietuse puhta väljanägemise eest, läbib 
õigeaegselt meditsiinilise kontrolli. 

Tagatud on hügieeninõuete täitmine. 

Informeerib vahetut juhti viivitamatult sööklas 
esinevatest probleemidest, mille lahendamine ei kuulu 
isiku pädevusse.  

Töös ettetulevad probleemid lahendatakse 
võimalikult kiiresti.  

Informeerib vahetut juhti koheselt võimalikust toidu 
mitteõigeaegsest valmimisest.  

Vahetu juht  on informeeritud häiretest kinni peetud 
isikute sööklas, millest tingituna ei saa vangla 
tagada  kinni peetud isikutele tavapärast 
toitlustamist. Töös ettetulevad probleemid 
lahendatakse võimalikult kiiresti.  

Kasutab sihipäraselt ja heaperemehelikult söökla 
seadmeid ja inventari ning kasutab säästlikult 
koristustarvikuid  ja puhastusvahendeid. Vajadusel 
esitab vahetule juhile taotluse tööks vajaminevate 
vahendite soetamiseks.  

Kasutab vara heaperemehelikult, töötajale on 
tagatud tööülesannete täitmiseks vajaminevad 
vahendid.  

Täidab osakonnajuhataja ja vahetu juhi suulisi ja 
kirjalikke korraldusi ning ühekordseid korraldusi, mis 
on antud osakonna põhitegevuse raames.  

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

TALLINNA VANGLA 
 

FINANTS-JA MAJANDUSOSAKONNA KOKA (KINNIPEETAVATE SÖÖKLA) AMETIJUHEND  



 

Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

  

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

1. Töötaja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.  
2. Töötaja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste 

vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle tööandja esindajana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud 

juhul, kui tööandja on andnud selleks selge volituse.    

 
 

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepinguseadusest ja muudest 
õigusaktidest. 

 
 

Tööandja: Töötaja: 
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