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Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Vangla toidulao igapäevane toimimine 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Kinnipeetavast abitööline  

Töötaja asendab:                        Finants- ja majandusosakonna juhataja poolt määratud spetsialisti 

Töötajat asendab:           Finants- ja majandusosakonna kokk või sööklajuhataja 

Töökoha põhieesmärk: 
 

Tagada teenistujate ja kinnipeetavate sööklale vajamineva 
toiduainete tellimine ja väljastamine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud nõuded: 1. Vähemalt keskharidus 
2. Eesti keele oskus C1 – või sellele vastaval tasemel 
3. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet) 
4. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 

reguleerivatest õigusaktidest 
5. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
6. Hoolikas, täpne ja aus 
7. Töös iseseisev kuid meeskonnas koostöövõimeline 
8. Kõrge pingetaluvusega 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Toiduainete tellimine, arvestamine, väljastamine 
ja maha kandmine. Sisestab vastavad andmed 
laoarvestusprogrammi BUUM. 

Toiduainete olemasolu on tagatud. 
Laoarvestusprogramm BUUM on korrektselt 
täidetud. 

2. Peab laoarvestusprogrammis BUUM täpset 
arvestust lattu saabuva ja laost väljastatava 
kauba üle. 

Tagatud on korrektne arvestus 
laoarvestusprogrammis BUUM. 

3. Osaleb oma vastutusvaldkonna inventuurides. 
Viib igakuiselt läbi kontrollinventuuri söökla 
ladudes. 

Inventuurid ja kontrollinventuurid on läbi viidud 
nõuetekohaselt ja täpselt.  

4. Väljastab ja vastavalt tellimusele kokale 
toiduained ettenähtud koguses ja sortimendis. 

Sööklad saavad vajaminevad sortimendid ja 
kogused õigeaegselt. 

5. Võtab toiduaineid vastu tellimuses ja arve-
saatelehtedes näidatud sortimendis ja koguses. 
Kontrollib vastuvõetavate toiduainete kvaliteeti, 
vajadusel võrdleb vastavust kvaliteedisertifikaadis 
toodud nõuetele. 

Kaup on laos vajaminevas koguses ja kvaliteedis 
ning vastab tellimusele. 

6. Koostab kauba koguselise puudujäägi ja 
kvaliteedi mittevastavuse korral akti hankelepingu 
sätetest lähtuvalt. 

Puudujäägi ja kvaliteedi mittevastavuse akt on 
koostatud nõuetekohaselt. Puudujäägi ja mitte 
kvaliteetse kauba puhul on tehtud vajalikud 
toimingud ning leitud asendustoiduained.  

7. Informeerib koheselt vahetut juhti kahjurputukate 
ning näriliste ilmumisest laoruumidesse. 
Operatiivne tõrjemeetmete kasutusele võtmine, 
operatiivne toiduainete ümberpaigutamine. 

 Vahetu juht on koheselt teadlik kahjurputukate 
ning näriliste ilmumisest laoruumidesse. 
Toiduained on ümber paigutatud ja tõrjemeetmed 
kahjurite eemaldamiseks on koheselt kasutusele 
võetud. 

8. Vastutab toidulao ruumide, külmkambrite, 
külmikute puhtuse, korra ja hügieeninõuetele 

Seadusega määratud hügieeninõuded on täidetud.  
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vastavuse eest. 

9. Jälgib külmkambrite ja külmikute tööd, vajadusel, 
rikete ilmnemisel, kutsub välja külmutusseadmeid 
teenindava firma esindaja. 

Külmkambrid ja külmikud töötavad häireteta. Rikete 
ilmnemisel on välja kutsutud külmutusseadmeid 
teenindava firma esindaja rikete kõrvaldamiseks. 

10. Jälgib laoseisu. Tagab toiduainetele 
toiduhügieeninõuetele vastavad hoiutingimised. 
ning vastavuse realiseerimisaja kestusele. 

Toiduainete hoiutingimused vastavad 
toiduhügieeninõuetele, ladu ei sisalda 
ebakvaliteetseid toiduaineid. 

11. Tellib kinnipeetavate ja teenistujate 
toitlustamiseks vajalikud toiduained firmadelt 
hankelepingutes ettenähtud korras ning 
kalkuleeritud kogustes. 

Laoseis on optimaalne, sisaldades vajalikku kogust 
ja sortimente toiduaineid.  

12. Korraldab kuivtoidupakkide komplekteerimise ja 
väljastamise vastavalt esitatud tellimusele. 

Kuivtoidupakid on komplekteeritud ja väljastatud 
vastavalt tellimusele. 

13. Korraldab administreerimise kulu alla käiva 
joogivee tellimise, vastuvõtu, hoiustamise ja 
väljastamise vastavalt ametnike vajadustele. 

Joogivesi on tellitud, nõuetekohaselt hoiustatud ja 
väljastatud. 

14. Esitab ettepaneku koos põhjendustega varade 
hindamise komisjonile kauba mahakandmiseks. 

Laos on ainult kasutusväärtust omav kaup. 

15. Täidab oma töölõigus kehtivaid regulatsioone ja 
enesekontrolli plaani. 

Regulatsioone ja enesekontrolli plaani täidetakse 
nõuetekohaselt. 

16. Kindlustab oma töölõigus töötavatele 
kinnipeetavatele puhastus- ja 
desinfitseerimisvahendid ning kontrollib nende 
sihipärast kasutamist. 

Tagatud on häireteta tegevus ja nõuetekohane 
puhtus. 

17. Täidab osakonnajuhataja suulisi ja kirjalikke 
korraldusi, mis on seotud töökoha 
tegevusvaldkonnaga. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

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

19. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja koosolekutel, 
teeb vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks 
korraldamiseks. 

Tööalaste koosolekute ja nõupidamiste tulemusi 
rakendatakse tööülesannete läbiviimisel, töö 
paremaks korraldamiseks esitatud ettepanekud on 
läbimõeldud ja teostatavad.   

 

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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