
 
 
 

 
 

 
Struktuuriüksuse nimetus: 

 
Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: kaubatundja  

Tegevusvaldkond: Jaemüügi korraldamine vanglas 

Töölepingu sõlmib: Direktor 

Vahetu juht: kaupluse juhataja  

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: kaupluse juhatajat 

Töötajat asendab: Kaupluse juhataja 

Töökoha põhieesmärk: 

 

Tagada kinnipeetavatele lisa toiduainete, isiklike hügieenitarvete ja 
muude kaupade, mille omamine ja kasutamine vanglas on lubatud, 

müümine kinnipeetavate isikuarvel oleva raha eest.  
 

Lisafunktsioonid: Vastavalt kaupluse juhataja korraldustele. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 
Kesk- või keskeriharidus, hea eesti  keele oskus; arvuti 
programmide:  MS Word, Excel, Buum SQL ja interneti (Microsoft 

Outlook) kasutamise oskus 

 

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

isikuomadused) 

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

koostamise korda  

3. Täitma käitumise häid tavasid 
4. Aktsepteerima graafikujärgselt töötamist 

 

 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Tagab müügipäevadel kaupluses ja 
väljasõidukärudel, kinnipeetavate poolt tellitud ja 
sortimendile vastavate kaupade olemasolu.  

Ajagraafikus püsimine. Müügi  lihtsustamine.. 

2. Kontrollib kauba vastuvõtmisel ja müüki panekul 
kauba kvaliteeti. 

Müügil kvaliteetsed kaubad. 

3. Ladustab kaubad vastavalt ettenähtud 

hoiutingimustele. 
Tagatud kaupade säilitamine. 

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

Realiseerimisaja ületanud kaupade müügilt (laost) 
kõrvaldamine. 

5. Vormistab kõik avaldused,  aruanded ja muu 
kaubandustegevusega seonduva 

dokumentatsiooni  vastavalt Tartu Vangla 
asjaajamiskorrale.  

Korrektne müügitegevus. 

6. Sisestab arvuti programmi Buum SQL arve-
saatelehtede järgi andmed saabunud kauba kohta 

ning teostab vastavalt müügile väljakandmised. 

Tagatud pidev ülevaade kaupade liikumise kohta.  

7. Vastab KP-te märgukirjadele ja selgitustaotlustele, 
mis on vahetu juhi poolt antud lahendamiseks. 

Seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmine. 

8. Korraldab tagastatud pandipakendite kogumist ja 
selle ära saatmist. 

Kindlustatud KP-lt taara kogumine. 

9. Tellib kaubad ainult vastavalt kinnitatud 
sortimendile ning tarnelepingu tingimustele. 

Regulaarne  kaupadega varustatus. 
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10.  Osaleb kaupluse inventuuride läbiviimisel 
komisjoni koosseisus. 

Materiaalselt vastutava isiku juuresolek laovarude 
kindlakstegemisel 

11.  Täidab kaupluse juhataja äraolekul tema 

ülesandeid. 

Tagatud kaupluse normaalne tegevus juhataja 

äraolekul 

12.  Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, kaupluse 

juhatajalt  ja finants- ja majandusosakonna 
juhatajalt saadud ülesandeid. 

Ülesannete täitmine kiiresti muutuvates 
olukordades. 

 

Kooskõlastatu
d tegevus ja 

koostöö: 

Kooskõlastab oma tegevuse kaupluse juhataja ja osakonnajuhatajaga. 

 

Õigused: 

 

1. Saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud informatsiooni, mis 

on vajalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks . 
2. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust.  
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, ja tehnikat ning abi 

nende kasutamisel. 
4. Teha vahetule juhile ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks. 
 

 

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.  

3. Vastutab seadustest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 
vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
teenistusülesannete 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 kinn i 
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 töökorralduste muutmisele.  

 
 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 

Tööandja:  Allkiri Kuupäev 

   

 


