
 
 
 
 

 
 
Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Spetsialist   

Tegevusvaldkond: Kinni peetavate ja personali toitlustamine 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Söökla juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Söökla juhatajat; 

Töötajat asendab: Söökla juhataja 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Tagab Tartu Vangla söökla pideva ja häireteta varustamise vajalike 
toiduainetega, kindlustamaks kinnipeetavate ja personali 
toitlustamise. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Rakenduslik kõrgem või keskeriharidus toitlustuse valdkonnas , eesti 
keele oskus, vene keele oskus soovitav. Arvuti oskus: Microsoft 
Word, Excel ja e-mail, Buum 

 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused,  
oskused, kompetentsid, 
isikuomadused) 

1.Täitma käitumise häid tavasid 
2. Omama kõrget pingetaluvust 
3.Ausus ja kohusetunne 
 

 

Tööülesanded: 
 

Tulemus: 

1. Menüüde põhjal toiduainete lao nõudelehe 
koostamine ning personali toitlustamise kokkadele 
tehnoloogiliste kaartide väljastamine. 

Kokkade töö tõrgeteta kulgemine. 

2. Koostab personali toitlustamise menüü ja sisestab 
personali toitlustamiseks vajalike retseptide ja 
menüüde andmed arvutisse. Menüü kooskõlastatakse 
eelnevalt finants-ja majandusosakonna juhatajaga. 

Personali toitlustamise korraldamine. 

3. Tellib kinni peetavate ja teenistujate toitlustamiseks 
vajaliku toiduained hankelepingutes ettenähtud korras 
ning õigetes kogustes, kaasa arvatud puhvetikaup.  

Vajalike  toiduainetega varustamine. 

4. Võtab vastu personali toitlustamiseks toiduainete 
pakkumisi. Selekteeritakse  sobiv hind ja sortiment. 

5. Võtab toiduaineid vastu tellimustes ja arve-
saatelehtedes näidatud sortimendis ja kogustes.  Õigesti vastuvõetud kaubad. 

6. Kontrollib vastuvõetavate toiduainete kvaliteeti, 
vajadusel võrdleb vastavust kvaliteedi sertifikaadis 
toodud nõuetele. 

Vastu võetud kvaliteetne kaup. 

7. Kauba koguselise puudujäägi ja kvaliteedi 
mittevastavuse korral teavitab puudustest hankijat e-
kirja teel ja söökla juhatajat suuliselt. 

Operatiivne tegutsemine täiendavate või 
asendustoiduainete leidmiseks. 

8. Väljastab kokkadele laost toiduained õigeaegselt, 
vastavalt kalkulatsioonidele, ettenähtud koguses ja 
sortimendis. 

Toidu valmimine vastavalt kalkulatsioonile. 

9. Vajadusel täidab kassapidaja ülesandeid personali 
toitlustamisel Personali toitlustamine tagatud. 
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10. Vastutab toidulao ruumide külmkambrite, 
külmikute puhtuse, korra ja hügieeninõuetele 
vastavuse eest.  

Toiduainetele on tagatud toiduhügieeni nõuetele 
vastavad hoiutingimused. 

11.  Jälgib laoseisu ja toiduainete realiseerimise 
tähtaegu. Informeerib laos esinetavtest puudustest 
ning  mahakandmist vajavatest kaupadest söökla 
juhatajat. 

Tagatud õige laoseis ning õiges realiseerimisajas 
toiduained. 

12. Informeerib koheselt  söökla juhatajat 
kahjurputukate ning näriliste ilmumisest 
laoruumidesse. 

Kahjurite tõrje läbiviimine. 

13. Osaleb söökla toiduainete ladudes läbiviidava 
inventuuri juures.  Võimalikud selgitused inventeerimiskomisjonile 

14. Tagab laoruumides elektri –ja tööohutusnõuetest 
kinnipidamise. Tagatud tööohutus. 

15. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, finants- ja 
majandusosakonna juhatajalt või direktori asetäitjalt 
saadud ühekordseid ülesandeid. 
 

Tagatakse tegevus kiiresti muutuvates olukordades 

Kooskõlastatu
d tegevus ja 
koostöö: 

1. Tegevus toimub koostöös  söökla juhatajaga. 
2. Üleskerkinud varustusprobleemid ning saabunud kauba kohta reklamatsioonid kuuluvad 
kooskõlastamisele osakonna juhatajaga  

 

Õigused: 
 

1. Õigus saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis 
on vajalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks.  

2. Õigus teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ning tulemuslikkuse 
parandamiseks; 

3. Õigus saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust. 
 

 

Vastutus: 1. Vastutab tema vastutavale hoiule antud riigivara säilimise ja heaperemeheliku 
kasutamise eest. 

2. Vastutab seadustest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 
vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
teenistusülesannete täitmise või täitmata jätmise eest õigusaktides sätestatud 
korras. 

3. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla 
kodukorrast ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete 
teenistusülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei ole kinni 
peetava isiku vahendajaks muude isikutega, kui see ei tulene otseselt 
teenistusülesannetest. 

4. Vastutab ametikohustuse tõttu teatavaks saanud info hoidmise, teiste inimeste 
perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu  info hoidmise, sihipärase 
kasutamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest. 

 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele.  

 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 
 

Tööandja:  Allkiri Kuupäev 

Raini Jõks, direktor   

 


