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(*)Selgitav märkus
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

© Euroopa Ühendused 2002

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Dokumendihaldur V

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Records Manager V

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

3. KUTSEOSKUSED

- korraldab dokumendi-, riski-, ja arhiivihaldust organisatsioonis
- korraldab dokumendihaldusealaseid koolitusi ja nõustab töötajaid
- korraldab asjaajamisteenistuse tööd
- töötab välja dokumendihaldust korraldavad dokumendid (asjaajamiskord)
- teab dokumentide omadusi, nende loomise etappe, dokumentidele esitatavaid nõudeid ning dokumentatsiooni allsüsteeme
- töötab välja paber- ja digitaaldokumendivormid
- korraldab dokumendiringluse, dokumentide süstematiseerimise
- loob dokumendihaldussüsteemi ja hoiab seda käigus
- teab dokumendi elutsüklit haldus dokumendihaldussüsteemis ning selle vahekorda arhiivihaldusega
- tagab elektroonilise dokumendihaldussüsteemi toimimise
- omab ülevaadet organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest ning teeb koostööd juhtkonnaga, et tagada organisatsiooni
tegevuse nõuetekohane dokumenteerimine, dokumentide haldamine ning säilitamine.
- omab teadmisi ja oskusi infotöötlusest ning infotehnoloogiast
- teab kutsealaga seotud riiklike ja rahvusvahelisi õigusakte ja standardeid
- oskab kasutada printereid, skannereid, varundusseadmeid
- oskab programme installeerida
- oskab kasutada grupitöö-, dokumendihaldus- ja pilditöötlustarkavara
- teab erinevaid hoiumeetmeid (CD, DVD, magnetlindid, disketid)
- teeb turvakoopiaid, taastab turvakoopiatelt
- tunneb dokumendihaldussüsteemi riskihaldust ning tagab dokumentide kättesaadavuse ka pärast võimalike õnnetuste
toimumist

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Dokumendihaldurid töötavad nii avalikus kui erasektoris

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


(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 kutsete süsteem
V kutsetase

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

1. kutseeksam,
2. vestlus
3. tõendamine dokumentide alusel

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

Kutse taotlemise eeldused (haridustase või koolitus, töökogemus, täiendkoolitus jm)

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

http://www.kutsekoda.ee

