
 
 
 
 

 
Struktuuriüksuse nimetus: 

 
 
Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: kaupluse juhataja 

Tegevusvaldkond: Jaemüügi korraldamine vangla kaupluses 

Töölepingu sõlmib: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja  

Alluvad:  kaubatundja, müüja-komplekteerijad 

Töötaja asendab: kaubatundjat 

Töötajat asendab: kaubatundja 

Töökoha põhieesmärk: 
 

Kinni peetavatele isikutele lisatoiduainete, isiklike hügieenitarvete ja 
muude laiatarbekaupade, mille omamine ja kasutamine vanglas pole 
keelatud, müümise korraldamine kinnipeetavate isikuarvel oleva ra-
ha eest.  
 

Lisafunktsioonid: Vastavalt osakonna juhataja ja direktori asetäitja korraldustele. 

 
 

 
Kvalifikatsiooninõuded: 

Kesk- või keskeriharidus, hea eesti  oskus; kaubanduses töötamise 
kogemus; arvuti programmide MS Word, Excel, BUUM SQL ja inter-
neti (Microsoft Outlook) kasutamise oskus.  

 
 

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

1. Omama kõrget pingetaluvust 
2. Tundma kaupade tellimise ja selleks vajalike dokumentide  

koostamise korda 
3. Täitma käitumise häid tavasid 
4. Aktsepteerima graafikujärgset töökorraldust 

 

 
 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab  kaupluse vahendusel kinni peetavatele 
isikutele  kaupade müügi  vastavalt kinnitatud sor-
timendile. 

Kaupluses müügil kaubad, mis on lubatud seadu-
sandlusega.  

2. Kontrollib kauba vastuvõtmisel kauba kvaliteeti ja 
kogust. 

Müügil kvaliteetsed kaubad. 

3. Kindlustab kaupadele nõutavad hoiutingimused. Tagatud kaupade säilitamine. 

4. Tagab kaupade müügi ainult nende realiseerimis-
aja piires. 

Realiseerimisaja ületanud kaupade müügilt (laost) 
kõrvaldamine. 

5. Vormistab õigeaegselt kõik avaldused, aruanded, 
ja mu kaubandusliku tegevusega seonduva doku-
mentatsiooni. 

Korrektne müügitegevus. 

6. Sisestab arvuti programmi Buum SQL arve-
saatelehtede järgi andmed saabunud kauba kohta 
ning teostab väljakandmised vastavalt müügile. 

Tagatud pidev ülevaade kaupade liikumise kohta. 

7. Jälgib kaupluses asuvate jahutusseadmete tööd, 
teavitab koheselt osakonna juhatajat tehnilistest 
riketest. 

Seadmete nõuetekohane töö, info puuduste kõr-
valdamiseks õigeaegne. 
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Finants- ja majandusosakond 
KAUPLUSE JUHATAJA AMETIJUHEND 



 

Finants- ja majandusosakond: spetsialist- kaupluse juhataja 

2 

8. Kindlustab kaupluse hügieeninõuete  vastavuse. Täidetud hügieeninõuded 

9. Loob tingimused toiduainetega tegelevale töötaja-
le hügieeninõuete täitmiseks. 

Kaupluses toiduainetega tegelev töötaja täidab hü-
gieeninõudeid. 

10. Suhtleb veterinaaria – ja toiduametiga kaupluse 
enesekontrolli ja tunnustamise küsimustes. 

Kaupluses tagatud enesekontroll, Tervisekaitseins-
pektsiooni ettekirjutuste ennetamine. 

11. Tagab kaupluses tule- ja tööohutusnõuetest kinni-
pidamise. 

Võimalike tule-ja tööõnnetuste ennetamine. 

12. Koostab tarnijatega kauba hanke(tarne)lepingu 
projektid 

Kindlustatakse soovitud kauba regulaarne olema-
solu 

13.  Informeerib õigeaegselt kinni peetavaid isikuid  
inspektor-kontaktisikute vahendusel muudatustest 
kaupluse kaubasortimendis. 

Välditaks võimalikke arusaamatusi 

14. Vajadusel otsib uusi hankijaid ja peab nendega 
eelläbirääkimisi. 

Vangla sisekorra eeskirjades ja kodukorras kehtes-
tatud kaupade müügi tagamine. 

15. Vormistab kaupluse personali tööaja graafikud Tööaja arvestus 

16. Koostab oma töövaldkonda puudutavate  kinni 
peetavate märgukirjadele, taotlustele ja teabe-
nõuetele vastuskirjad. 

Tagatud seadusandlusega pandud kohustus. 

17. Esitab iga kuu aruanded kaupluse tegevuse kohta. Kaupluse tegevusest ülevaate saamine. 

18. Osaleb kaupluses läbiviidavate  inventuuride ko-
misjoni koosseisus.  

Tagatud materiaalsete väärtuste eest vastutaja ko-
halolek  

19. Jälgib kaubatundja ja müüja-komplekteerijate 
tööülesannete täitmist. Vajadusel suunab nende 
tegevust. 

Järelevalve alluvate tööülesannete täitmise üle. 

20. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vahetult 
juhilt ning direktori asetäitjalt  saadud ülesandeid. 

Ülesannete täitmine kiiresti muutuvates olukorda-
des. 

 
 

Kooskõlastatud te-
gevus ja koostöö: 

Kooskõlastab oma tegevuse vahetu juhi või direktori asetäitjaga. Teeb koostööd 
vangla teiste struktuuriüksustega. 

 
 

 
 
Õigused: 
 

 
1. Saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis on vaja-

lik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks.  
2. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust. 
3. Teha osakonna juhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks. 
4. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
 

 
 

 
 
Vastutus: 

1. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud materiaal-tehniliste vahendite säilimi-
se eest. 

2. Vastutab tema kontrolli alla antud seadmetega töötamisel töötervishoiu-, tuleohutu-
se- ja tööohutuse nõuetekohase täitmise eest. 

3. Vastutab seadustest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest vangla-
tööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate tee-
nistusülesannete täitmise  või täitmata jätmise eest õigusaktides sätestatud korras. 

4. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla kodu-
korrast 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 pe-
rekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu  info hoidmise, sihipärase kasu-
tamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest. 
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Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduste muutmisele. 

 
 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 
 

Tööandja: Allkiri Kuupäev 

   

 
 


