
  
 
 

 
Struktuuriüksuse nimetus: 

 
Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: söökla juhataja 

Tegevusvaldkond: Toitlustamine 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Spetsialist ( toitlustamine), kokad, 

Töötaja asendab: Spetsialisti (toitlustamine) 

Töötajat asendab: Spetsialist (toitlustamine)  

Ametikoha põhieesmärk: 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Kinnipeetavatele ja vangla personalile korrapärase ning 
toidunormidele vastava toidu valmistamise ja toitlustamise 
organiseerimine.  
 
Külaliste toitlustamise korraldamine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Kõrgem või keskeriharidus majandus- või teenindusvaldkonnas, eesti 
keele oskus kõrgtasemel, vene keele oskus suhtlustasemel. Arvuti 
kasutamise oskus: MS Word, MS Excel ja MS Outlook, Internet  

 

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

1. Usaldusväärsus ja heade käitumistavade järgimine 
2. Kõrge pingetaluvus 
3. Iseseisvus ja vastutusvõime 
 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostab hankeüksusele hanke välja kulutamiseks 
vajalikud sisendid (toodete spetsifikatsioon, kogused 
jms) ning on tellijapoolseks kontaktisikuks 
Hankeüksusega toiduainete hangete osas. 

Õigeaegne riigihanke läbiviimine. 

2. Jälgib hanke-, ostu-müügi- ning köögiseadmete 
hoolduslepingute järgi lepingupoolte poolt kohustuste 
täitmist. Kõrvalekalletest teavitab lepingupartnereid ja 
osakonna juhatajat. 

Ostu-müügilepingutest kinnipidamine 

3. Kontrollib ja kinnitab oma töövaldkonnaga seotud   
arveid e-arvekeskuses. Kontrollitud ja maksmisele suunatud arved 

4. Sisestab toitlustamisega seotud arved, saatelehed 
laoarvestusprogrammi Buum. 

Toiduainete andmed laoarvestusse sisestatud, 
toiduainete kuluarvestus tagatud 

5. Koostab menüü kinni peetavatele ning kontrollib 
kinni peetavatele isikutele valmistatud toidu 
väljastamist, vastavust toitlustusnormidele ja eelarve 
le. 

 Nõuetekohase toidu väljastamine vastavalt kinni 
peetavate arvule ja eelarvele. 

6. Kontrollib personalile valmistatud toidu kvaliteeti 
ning vastavust kalkulatsioonidele. . Kvaliteetse toidu väljastamine personalile. 

7. Tagab eritoitu vajavatele kinni peetavatele isikutele 
toidu valmistamise meditsiiniosakonna juhataja poolt 
kinnitatud menüü alusel; 

Vajajale tervislikule seisundile vastav toit. 

8.Jälgib köögiruumide ja söökla puhtust ning vastavust 
töötervishoiu ja tööohutusnõuetele;  Sisekontrolli teostamine. 

9. Määratleb ja väljastab köögiinventari hoolduseks ja 
ruumide koristamiseks vajaminevad pesemis-ja 
desinfitseerimisvahendid ning koristustarvikud, 
vastavalt nõudlusele ja kehtestatud normidele;  

Enesekontrolliplaani täitmine. Nõuetekohase 
puhtuse tagamine.  

10. Suhtleb veterinaaria- ja toiduametiga söökla 
enesekontrolli (tunnustamise) küsimustes;  

Tööprotsesside dokumenteerimine ning 
seadusandlusega kooskõlla viimine. 
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11.Teostab toiduaineid käitlevate töötajate 
hügieeninõuete ja seirelehtede täitmise üle kontrolli. Enesekontrolliplaani nõuete täitmine 

12. Tutvustab kööki tööle kandideerijatele ja uuele 
töötajale vangla köögis töötamise omapära, teostab 
esmase instruktaaži köögiseadmete kasutamiseks, 
mille kohta võtab töötajalt allkirja .(tsiviiltöötaja) 

Töö iseloomust ettekujutuse loomine, esmaste 
töövõtete omandamine. 

13. Tegeleb oma alluvate tööprobleemide 
lahendamisega; edastab ettepanekud finants- ja 
majandusosakonna juhatajale. Teavitab finants-ja 
majandusosakonna  juhatajat personaliotsingu 
vajadusest. 

Eelduste loomine töö paremaks organiseerimiseks, 
 vakantsete kohtade täitmine sobivate inimestega. 

14. Kontrollib alluvate tööülesannete täitmist. Koostab 
söökla personali töögraafiku, peab tööaja üle 
arvestust. Teavitab söökla töötajate haiguslehele 
jäämisest ning selle lõppemisest e-kirja teel osakonna 
juhatajat. 

Söökla töö toimimine. 

15. Päevasest läbimüügist laekunud sularaha antakse 
üle finants- ja majandusosakonna kassasse. Puudu- ja 
ülejääkidest teavitab koheselt finants-ja 
majandusosakonna juhatajat. 

Raha seaduspärane liikumine. 

16. Köögiseadmetes tekkinud häiretest informeerib 
koheselt seadmete hooldusfirmat ning osakonna 
juhatajat  

Seadmete operatiivne remont  ning tegevuse 
taaskäivitamine. 

17. Korraldab, vajadusel juhendab ja kontrollib köögis 
töötavate kinnipeetavate tööd. Kinnipeetavate 
allumatusest teavitada koheselt vangla korrapidamist 
ja osakonna juhatajat. 

Kinnipeetavate tööülesannetega hakkama saamine 

18. Teavitab tööhõive peaspetsialisti täiendavatest 
vajadustest kinnipeetavate tööle rakendamiseks 
 sööklas. 

Kinnipeetavate töö planeerimine 

19. Lahendab kinni peetavate avaldusi, mis on seotud 
toitlustamise ja söökla töövaldkonda kuuluvate 
teemadega 

Adekvaatse informatsiooni viimine kinnipeetavani. 

20.Väljastab kinnipeetavate menüüd kuu lõpus E ja S 
eluhoonete sektoritesse Kinnipeetava teavitamine. 

21.Vajadusel esitab aruandeid toitlustamise kulude ja 
muud söökla töö valdkonda puudutavate andmete 
kohta. 

Ülevaade kulutustest ja vajadustest. 

22. Osaleb söökla toiduainete ladudes läbiviidavates 
inventuurides. 

Ülevaade materiaalsete väärtuste laoseisude 
kohta. 

23. Täidab muid osakonna juhatajalt või direktori 
asetäitjalt saadud ühekordseid ülesandeid.  Tagatud tegevus kiiresti muutuvates olukordades. 

 

Koos-
kõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Tegevus toimub koostöös finants- ja majandusosakonna töötajatega, vangla 
peavalvega, üksuste juhtidega ning osakonna juhatajaga 
2. Üleskerkinud varustusprobleemid ning saabunud kauba kohta reklamatsioonid kuuluvad 
kooskõlastamisele osakonna juhatajaga. 

 

Õigused: 
 

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

2. Saada ametialaselt vajaliku täiendkoolitust. 
3. Teha vangla juhtkonnale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö 

paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks.  
4. Õigus kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete 

lahendamiseks. 

 

Vastutus: 1. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud materiaal-tehniliste vahendite 
säilimise eest. 

2. Vastutab tema kontrolli alla antud seadmetega töötamisel töötervishoiu-, 
tuleohutuse- ja tööohutuse nõuetekohase täitmise eest. 
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3. Vastutab seadustest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 
vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
tööülesannete täitmise või täitmata jätmise eest õigusaktides sätestatud korras. 

4. 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. 

5. 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 muutumisele. 

 
 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 

 
Tööandja: Allkiri Kuupäev 

Raini Jõks, direktor   

 


