
  

 

KINNITATUD 

(kuupäev digiallkirjas) 

 

I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 

1.1 Struktuuriüksus Kesklabor 

1.2 Ametinimetus Autojuht-proovivõtja 

1.3 Ametipositsioon Töötaja 

1.4 Vahetu juht Kesklabori klienditeeninduse juht 

1.5 Alluvad - 

1.6 Asendaja Teine klienditeenindaja või klienditeeninduse juht 

1.7 Asendab - 

1.8 Eritingimused - 

1.9 Ametikoha eesmärk Kesklabori klientide teenindamine, proovide 
käitlemine, võtmine ja transport 
proovivõtupunktidest kesklaborisse. 

 
II. AMETIKOHA TEENISTUSÜLESANDED 

TÖÖÜLESANNE OODATAV TULEMUS 

2.1 Klientide teenindamine.  Kultuurilistelt ja/või intellektuaalselt erinevad 
isikud on teenindatud ja positiivne kontakt 
loodud. 

 Kliendi soovid on vastuvõetud, täpsustatud ja 
sobivad lahendused leitud, vajadusel koostöös 
klienditeenindaja ja laborispetsialistiga. 

 Puuduvad klientide ja teiste töötajate 
põhjendatud kaebused. 

2.2 Proovide, nende kohta käiva 
dokumentide ja tarvikute käitlemine. 

 Proovide nõuetele vastavus on kontrollitud ja 
vajadusel laborispetsialistiga konsulteeritud. 

 Proovide kohta käivad dokumendid on 
käideldud vastavalt laborite 
kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentides 
kehtestatud nõuetele. 

 Proovivõtuvahendeid on vastuvõtus piisavas 
koguses, vastavad visuaalselt nõuetele ja on 
väljastatud korrektselt. 

 Puuduvad klientide ja teiste töötajate 
põhjendatud kaebused. 

2.3 Proovide võtmine keemilisteks ja 
mikrobioloogilisteks uuringuteks ning 
proovide laborisse transportimine. 

 Proovid on võetud vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele ja proovivõtu standarditele. 

 Proovid on transportimisel hoitud tingimustel, 
mis ei mõjuta analüüsitulemuste õigsust. 

2.4 Käsutuses oleva ametisõiduki 
heaperemehelik kasutamine ja 
hooldamine, tehnilise korrasoleku 

 Ametisõiduk on tehniliselt korras, hooldused on 
läbitud ning tehnokontroll teostatud. 
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jälgimine ja välimuse hoidmine 
korrektsena. 

 Ametisõidukite kasutamise kohta peetakse 
arvestust kütusekulu aruannete ja 
teekonnalehtede alusel. 

 Aruandekuu kohta täidetud ametisõiduki 
kütusekulu aruanne ning teekonnaleht 
esitatakse elektrooniliselt 
dokumendihaldussüsteemi kaudu 

2.5 Vahetu juhi või kõrgemalseisva juhi 
ühekordsete ülesannete täitmine. 

 Lisaülesanded on kiiresti ja korrektselt täidetud. 

 
III. AMETIKOHA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

KOHUSTUSED 

3.1 Peab oma teenistusülesandeid täitma ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt. 
3.2 Peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult, sealhulgas valima; teenistusülesandeid 

täites igaühe õigusi ja vabadusi ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava 
lahenduse. 

3.3 Peab juhinduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 
teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti ametijuhendist. 

3.4 Peab käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas hoiduma 
tegevusest, mis diskrediteeriks teda või kahjustaks ametiasutuse mainet. 

3.5 Peab kasutama ametiasutuse ning teenistuja kasutusse antud vara ja vahendeid 
heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

3.6 Peab teenistus- ja usaldussuhte raames aitama kaasa ametiasutuse seadusest tulenevate 
ülesannete täitmisele. 

3.7 Peab asuma koheselt, ilma erikorralduseta, kõrvaldama probleemi (selle mõju vähendama), 
mis takistab tema tööülesande tulemuslikku, nõuetekohast täitmist. 

3.8 Peab hüvitama teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju. 
3.9 Peab hoidma tööalaselt teatavaks saanud riigi- ja/või ärisaladust, konfidentsiaalset ja muud 

ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni. 
3.10 Peab viivitamata teavitama peadirektorit, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda 

kõrvaltegevustega (sh töötamine teise tööandja juures). 

 

ÕIGUSED 

3.11 Saada kõikidelt asutuse teenistujatelt vajalikku informatsiooni. 
3.12 Keelduda ebaseaduslike korralduste täitmisest. 
3.13 Teatada oma vahetule juhile igast teenistus-kohustuste täitmisega seotud probleemist, 

mida ei ole suutnud lahendada. 
3.14 Saada ametialast koolitust vastavalt vajadusele ja asutuse võimalustele. 
3.15 Saada oma vahetult juhilt kirjalik hinnang oma teenistuskohustuste täitmise kohta. 
3.16 Esindada asutust oma vastutusvaldkonda kuuluvates küsimustes ilma õiguseta võtta 

asutusele kohustusi. 

 
 

IV. AMETIKOHA TÖÖVAHENDID JA –RIIDED 

TÖÖVAHENDID TÖÖRIIDED 

4.1 „Kontoriametniku” töökoht.  Väli- ja sisetöödeks vajalik riietus, jalatsid ja 
isikukaitsevahendid. 

 Teenistuja riietus peab olema puhas ja 
korrektne. 

4.2 Töö teostamiseks vajalikud 
seadmed ja vahendid. 
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V. NÕUDED TEENISTUSKOHA TÄITJALE 

5.1 Haridustasemele Vähemalt keskharidus 

5.2 Erialale/õppesuunale B-kategooria juhiload. 

5.3 Töökogemusele - 

5.4 Teadmistele ja oskustele  oskus planeerida oma tööd ja määratleda 
prioriteete. 

5.5 Isikuomadustele ja võimetele  avatus, koostöövalmidus ja väga hea 
suhtlemisoskus;  

 viisakas käitumine ja abivalmidus;  
 kiire õppimise ja teadmiste omandamise võime;  
 usaldusväärsus, korrektsus, täpsus;  
 kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;  
 tasakaalukus ja kannatlikkus;  
 väga kõrge pinge- ja rutiinitaluvus, sealhulgas 

võime stabiilselt töötada pingeolukorras ja 
efektiivselt kasutada aega;  

 lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele. 

5.6 Keeleoskusele  riigikeele oskus kõrgtasemel (C1); 
 inglise- ja vene keele oskus suhtlustasandil. 

5.7 Arvutikasutamise oskusele A01- A07. 

 
 


