
 
Tööleping nr 3-8/285-1, 15.01.2021 

 
Töötaja nimi: 
 
Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Müüja-komplekteerija 

Tegevusvaldkond: Kaupluses kaupade komplekteerimine; kinnipeetavatele kaupade 
väljastamine; kaupluse koristamine. 

Töölepingu sõlmib: Direktor 

Vahetu juht: Kaupluse juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Müüja-komplekteerijat 

Töötajat asendab: Müüja-komplekteerija 

Töökoha põhieesmärk: 
 

Kinnipeetavatele vangla kauplusest  tellitud kaupade väljastamine. 
Kaupluse ruumide puhtus ja korra tagamine. 
 

 
Lisafunktsioonid: 

 
Vastavalt vahetu juhi seaduslikele suusõnalistele korraldustele. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Keskharidus või kutseharidus. Hea eesti keele oskus. Arvuti prog-
rammide:  MS Word, Excel, Buum SQL ja interneti (Microsoft Out-
look) kasutamise oskus. Soovituslik vene keelest arusaamine . 

 

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

1. Järgima käitumise häid tavasid. 
2. Omama kõrget pingetaluvust. 
3. Vajadusel töötamine väljaspool normaaltööaega. Graafikujärgne 
tööaeg. 
 

 

Tööülesanded Tulemus: 

1. Võtab vastu  kinnipeetavate ettetellimisavaldusi,  
abistab kaubakoondite koostamisel.  

Abistav tegevus. Väheneb ajakulu tellimuste koos-
tamiseks. 
 

2. Abistab saabuva kauba vastu võtmisel ning lattu 
paigutamisel. Jälgib saabuva kauba vastuvõtmisel 
kauba kvaliteeti.  

Abistav tegevus. Saabuva kauba (loomulike) kadu-
de vähendamine.  

3. Teostab kinnipeetavatele koondite alusel tellitud 
kaupade komplekteerimist, s.h. kärudele paiguta-
mist.  

Abistav tegevus. Kiirem kaubakärude komplektee-
rimine. 

4. Teostab kinnipeetavatele kaupade kätte (kohale) 
toimetamist ja üle andmist.  

 Müügiprotsessi läbiviimine. 

5. Kauba kohale  toimetamisel jälgib  kinnipeetavate 
isikusamasust. 

Toimub Kauba üleandmine vastavalt seda tellinud 
kinnipeetavatele.    

6. Jälgib kaupluses asuvate jahutusseadmete tööd, 
tehnilistest riketest teavitab koheselt spetsialist-
kaubatundjat juhataja ülesannetes.  

Kindlustatud seadmete töö jälgimine. Avariiolukor-
dade ennetamine. 

7. Järgib Tartu Vangla enesekontrolli plaanis kehtes-
tatud korra alusel papptaara jäätmekäitlusesse 
toimetamist (vähemalt 1 kord päevas) 

Nõuetekohane taara utiliseerimine. 
 

8. Täidab kaubanduses ettenähtud hügieeninõudeid. Tegevus vastavuses seadusandlusega ning ene-
sekontrolli plaaniga. 

9.  Teostab kaupluses kõiki vajalike koristustöid vasta-
valt Tartu Vangla kaupluse enesekontrolliplaanile. 

 

Seadusega määratud ja täidetud kaupluse puhtus, 
kord ja hügieeninõuded. 
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10.  Järgib kaupluses tule- ja tööohutusnõuetest kinni-
pidamist. 

Võimalike tule-ja tööohutusõnnetuste ennetamine. 

11.  Osaleb  kaupluses läbiviidavate inventuuride ko-
misjoni kooseisus. 

Abistav tegevus. Kiire inventuuri läbiviimine. 

12.  Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vahetu 
juhi või  osakonna juhatajalt  saadud ühekordseid üle-
sandeid. 

Operatiivne tegutsemine eriolukordades.  

 

Kooskõlasta-
tud tegevus ja 
koostöö: 

Kooskõlastab tegevuse  kaupluse juhatajaga. 

 

 
 
Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
2. Teha finants-ja majandusosakonna juhatajale ja kaupluse juhatajale 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 kodukorrast ja töökorralduse reeglitest, muu-
dest vanglatööd käsitlevatest juhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise või 
täitmata jätmise eest õigusaktides sätestatud korras. 

4. Suhtleb kinnipeetavaga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla kodukorrast 
ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete tööülesannete täitmiseks 
nendes ettenähtud korras ja viisil. Vastutab teenistuskohustuse tõttu teatavaks 
saanud info hoidmise, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate andmete 
ning ametialase konfidentsiaalse info hoidmise, sihipärase kasutamise ja kinni pee-
tava isiku privaatsuse kaitse eest. 

 
 
Töötaja kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja ko-
hustub seda täitma. 
 

Töötaja nimi Allkiri Kuupäev 

  

 

                                  
 
 

Tööandja:  Allkiri Kuupäev 

  
  

 


