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Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Hoolekandeasutuse juht V

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Director of social care home V

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

V kutsetaseme hoolendeasutuse juhi kutsetunnistuse omanik:
- kogub ja analüüsib asutuse tööd mõjutavat informatsiooni, loob asutusele vajaliku infosüsteemi häireteta töö korraldamiseks
- lähtub oma töös asutuse prioriteetidest, kaasab väljatöötamisse huvirühmi, teisi töötajaid ja eksperte
-analüüsib ja hindab asutuse tegevusstrateegiat, korrigeerib vajadusel asutuse tegevusstrateegiat ning püstitab aasta
ülesanded ja koostab tegevuskava
- teostab arengu- ja tegevuskavas püstitatud eesmärkide täitmise hindamise ja analüüsimise ning täiendab vajadusel tegevus-
ja arengukava
- tunneb personalijuhtimist ning töötab välja ja kujundab personalistrateegia ja poliitika
- omab teadmisi kommunikatsioonist ja oskab tutvustada ja selgitada arengukava töötajatele ja koostööpartneritele.
- omab teadmisi majanduse alustest, majandusarvestusest ja finantsjuhtimisest
- analüüsib süsteemselt asutuse tegevuse majanduslikkust ja teeb kindlaks optimaalseks tegevuseks vajalikud ressursid
- koostab olemasolevate ressurssidega eelarve, tagab vahendite efektiivse kasutuse, korraldab raamatupidamisarvestust
- määratleb asutuse struktuuri ja tööjaotuse, töötab välja asutuse teenusstandardid, asjaajamiskorra, protseduurireeglid
- määratleb asutuse kontrolli põhimõtted ja töötab välja ja viib ellu asutuse sisekontrolli süsteemi
- jälgib, suunab ja vajadusel korrigeerib asutuse igapäevast tööd,analüüsib igapäevatööd, oskab operatiivselt lahendada
igapäeva töös tekkivaid probleeme
- oskab delegeerida tööülesandeid asutuse struktuurist lähtuvalt, loob hästi funktsioneerivaid meeskonnad
- iInnustab meeskonna võtmeisikuid asutuse eesmärkide saavutamisel ja annab neile tagasisidet
- viib läbi töötajate arenguvestlusi koos tagasiside andmisega, koostab töötajate tasustamis-, hindamis- ja koolitussüsteemi
- loob olemasolevate vahenditega asutuse optimaalse motivatsioonisüsteemi, tunnustab, julgustab ning annab töötulemuste
põhjal tagasisidet töötajatele
- töötab välja ja rakendab sisekontrolli ja -auditi süsteemi ja korraldab sisekontrolli- ja auditi tulemustest tagaside töötajatele
- koostab finantstegevuse analüüsi- ja kontrolliplaani, korraldab auditeerimise, selle analüüsi
- korraldab lepingute sõlmimist koostööpartnerite või klientidega määratud volituste piires, korraldab koostööpartneritega
läbirääkimisi, kohtumisi, tänuüritusi
- korraldab vajadustele ja võimalustele asutuse tegevuse kajastamise meedias
- loob kontakte teiste sotsiaalhoolekandeasutustega.
- tunneb oma tööd ja oskab sellele kuluvat aega planeerida ning vajadusel korrigeerida
- oskab oma töös eristada olulisi ja vähemolulisi asju
- oskab õigesti ja ennastsäästvalt käituda stressirohketes situatsioonides
- tegutseb ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt, väldib korruptsiooniohtlike suhteid, austab avalikkust ja kaastöötajaid
- tagab usalduse ausa ja väärika käitumise ning pühendunud ja kohusetundliku tööga
- seab endale kõrged eesmärgid, arendab pidevalt end vastutusvaldkonnas toimuvas, jälgib arenguid riigis ja väljaspool seda

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


- pideva enesearendamisega kindlustab endast parima andmise sotsiaalhoolekandes

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Hoolekandeasutuse juhid töötavad laste, eakate ja erivajadustega inimeste hoolekandeasutustes ning sotsiaalse
rehabilitatsiooni keskustes

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kutsesüsteemi V kutsetase

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

V kutsetaseme hoolekandeasutuse juht tõendab oma
kutseoskusi dokumentidega

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

