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INFOTEHNOLOOGIA NÕUNIKU TÖÖKIRJELDUS
Töökoht
Struktuuriüksus
Töölepingu sõlmimise õigus
Vahetu juht
Alluvad
Asendatavad
Asendajad
Töökoha põhieesmärk
Nõuded haridusele:
Nõuded kogemustele:

Infotehnoloogia nõunik
Infotehnoloogia osakond
Direktor
Infotehnoloogia osakonna juhataja
IT osakonna nõunikud
IT osakonna nõunikud
Riigikohtu infosüsteemi ja infotehnoloogia seadmete
haldamine, hooldamine ning arendamine
 keskharidus, soovitatavalt infotehnoloogia alane täiendav
väljaõpe
 vähemalt kaheaastane töökogemus IT valdkonnas

Nõuded teadmistele ja oskustele:  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemi ning selle
juhtimise ja arendamise alased teadmised ning oskused
 teadmised riigi infopoliitika arengusuundadest, infotöö ja
asjaajamise korraldamisest riigisasutustes
 riigi põhikorra, õigussüsteemi, avaliku halduse
organisatsiooni ja töökoha valdkonda reguleerivate
õigusaktide tundmine
 inglise keele oskus kesktasemel
 meeskonnatöö oskus
 hea suhtlemisoskus
Nõuded isikuomadustele:
 avatus ja koostöövalmidus
 süsteemsus
 vastutus- ja otsustusvõime
 algatusvõime ja loovus uute lahenduste väljatöötamiseks ja
eluviimiseks
 lojaalsus ja orienteeritus tööandja huvidele

Tööülesanded
1. Riigikohtu infosüsteemi ja
kohtvõrgu funktsioneerimise
tagamine
2. Infotehnoloogilise riistvara, serverite, võrguseadmete,
töökohaarvutite jt seadmete
hooldamine

3. Võrguserverite süsteemse
tarkvara ja töökohaarvutite
tarkvara hooldamine
4.Serverites asuvate andmete ja
tarkvara säilimise tagamine

Tulemused
 Riigikohtu infosüsteem toimib tõrgeteta, on tagatud
arendusteks vajalikud tingimused
 Riigikohtu kohtvõrk toimib tõrgeteta, tagatud vajalik
turvalisus
 infotehnoloogiline riistvara, -serverid, võrguseadmed,
töökohaarvutid jt seadmed on aegsasti hooldatud ja
funktsioneerivad tõrgeteta
 vajadusel on korraldatud infotehnoloogilise riistvara,
serverite, võrguseadmete, töökohaarvutite jt seadmete
remont
 võrguserverite süsteemne tarkvara on hooldatud ja
häälestatud, vajadusel uuendatud
 töökohaarvutite tarkvara on hooldatud ja häälestatud,
vajadusel uuendatud
 tagatud on serverites asuvate andmete ja tarkvara
säilimine, nende terviklikkus ja käideldavus
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5. Arvutite viirusekaitse ja -tõrje
teostamine
6. Arvutikasutajate nõustamine

 arvutid on varustatud viirusekaitse- ja tõrjeprogrammiga,
seda uuendatakse pidevalt
 arvutikasutajad on nõustatud, arvutialased probleemid on
lahendatud

7. Muude ülesannete ja
korralduste täitmine

 ülesanded ja korraldused on täidetud õigeaegselt ja
korrektselt

Õigused
Töötajal on õigus:
 teha IT osakonna juhatajale ja kolleegidele teistest struktuuriüksustest ettepanekuid IT
valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ning teiste struktuuriüksustega koostöö
sujuvamaks
 teha ettepanekuid töökohustuste täitmiseks vajaliku kirjanduse soetamiseks
 nõuda Riigikohtu teenistujatelt arvutivõrgu kasutamise korra jt info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiasüsteemi alaste juhendite täitmist
 muud seadusandlusest, Riigikohtu tööd korraldavatest õigusaktidest ning
teenistusülesannetest tulenevad õigused

