
 

Kvalifikatsiooninõuded: Kesk-  või keskeriharidus, koka kvalifikatsioon või eelnev kogemus 
töötamisel kokana, elementaarne arvuti kasutamise oskus. 
 

 

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

1. Vastama veterinaaria-  ja toiduameti  poolt kokkadele keh-
testatud tervisenõuetele. 

2. Täitma  käitumise häid tavasid. 
3. Taluma suurt töökoormust ja omama kõrget pingetaluvust. 
4. Nõustumine graafikujärgse töökorraldusega. 

 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Kindlustab, vastavalt menüüle, personalile kvali-
teetse toidu valmistamise. Personali toitlustamine 

2.  Võtab toiduainete laost vastu toidu valmistami-
seks vajaminevad toiduained vastavalt väl-
jastusdokumentidele. 

Kalkulatsioonijärgne toidu valmistamine 

3. Kasutab toidu valmistamiseks täpselt ettenähtud 
toiduaineid.  Toidu kvaliteet 

4. Teostab toiduainete kuumtöötlust lähtuvalt  veteri-
naaria- ja toiduameti poolt kinnitatud enesekontrol-
li plaanile, järgides rangelt kulinaaria- ja hügieeni-
nõudeid. 

Enesekontrolliplaani täitmine 

5. Toidu jagamine ja müümine personalile. Töötami-
ne söökla kassas. Personali toitlustamine 

6. Hoiab köögis puhtust ja korda, järgib vastavat ko-
ristusplaani. 

 
Elementaarsete hügieeninõuete täitmine 

7. Kannab hoolt oma tööriietuse puhta  väljanägemi-
se eest, läbib õigeaegselt meditsiinilise kontrolli Elementaarsete hügieeninõuete täitmine 

8. Täidab töö- ja tuleohutusnõudeid. 
Ohuriskide vahendamine. 

9. Informeerib viivitamatult söökla juhatajat köögis 
(sööklas) esinevatest puudustest. Puuduste kiire kõrvaldamine. 

10. Informeerib söökla juhatajat toidu mitteõigeaeg-
sest valmimisest vähemalt tund enne väljastamise 
aega 

Probleemide õigeaegne lahendamine. 

Ametniku nimi: 
 
Struktuuriüksuse nimetus: 

 
 
Finants- ja majandusosakond 

Ametikoht: Kokk 

Tegevusvaldkond: Toidu valmistamine 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Söökla juhataja  

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Kokka 

Töötajat asendab: Kokk 

Ametikoha põhieesmärk: 
 
Lisafunktsioonid: 

 Vangla personalile toidu valmistamine ja müümine, pikaajalisele 
kokkusaamisele saabujatele kauba müümine, külaliste toitlustamine. 
 

TARTU  VANGLA 
Finants-  ja majandusosakond 
PERSONALI KOKA AMETIJUHEND 

 



 

11. Külaliste toitlustamine.  
 
 

Külaliste toitlustamine korraldatud 

 
12. Kauba müümine pikaajalisele kokkusaamisele tul-
nud külalistele. 
 

Pikaajalisele kokkusaamisele tulnud külaliste kau-
ba müük korraldatud. 

13. Kasutab sihipäraselt ja heaperemehelikult söökla 
seadmeid ja inventari ning kasutab säästlikult koristus-
tarvikuid  ja puhastusvahendeid. Informeerib söökla 
juhatajat toidu mitteõigeaegsest valmimisest vähemalt 
tund enne väljastamise aega 

Seadmete ja inventari kestmine 

13.Kinnipeetavast köögitöölise juhendamine. Prob-
leemide ilmnemisel koheselt teavitada söökla juhata-
jat, osakonna juhatajat, korrapidamist. 

Kinnipeetav juhendatud ja probleemide ilmnemisel 
nende õigeaegne lahendamine. 

 

Kooskõlasta-
tud tegevus ja 
koostöö: 

Tegevus toimub koostöös söökla  juhataja, osakonna juhataja, toiduainete laohoidja ja kor-
rapidamisega. 

 

Õigused: 1. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja muud teavet, mis on va-
jalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks; 

2. Teha vangla juhtkonnale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks. 
 

 

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, Tartu vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 
vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
teenistusülesannete täitmise või täitmata jätmise eest  õigusaktides sätestatud kor-
ras. 

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. 

 

 

Ametijuhendi muut-
mine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele. 

 
Tööandja: Allkiri Kuupäev 

   

 
Kinnitan käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et olen ametijuhendist aru saanud ja ko-
hustun seda täitma. 
 

Töötaja Allkiri Kuupäev 

   

 


