
 

 

 

 

 

 

Avalik konkurss ühe 1,0 koormusega vanemparkimiskontrolöri 

leidmiseks perioodiks 02.05.2018 kuni 24.09.2018 

 

Menetlusteenistuse korrakaitseosakond otsib oma meeskonda  

VANEMPARKIMISKONTROLÖRI 1,0 koormusega,  

kelle põhiülesandeks on:  

Tasulise parkimisega seotud avalduste menetlemine ja juhatajale otsuse tegemiseks 

materjalide ettevalmistamine. Parkimispiletite müügi tagamine. Tasulisel parkimisalal 

parkimisjärelevalve teostamine ja sellega seotud ülesannete täitmise tagamine. 

Parkimiskontrolöride töö juhendamine ja kontrollimine. Viivistasu vaide menetluse 

ettevalmistamine ja selle läbiviimise tagamine. Täitemenetluse alustamiseks materjalide 

ettevalmistamine. Liikluse reguleerimisel osalemine.    

 

1. Nõuded haridusele 

Parkimiskontrolöril on vähemalt: 

1) keskharidus; 

2) läbinud liikluse reguleerija III pädevuskoolituse. 

 

2. Nõuded töökogemusele 

Parkimiskontrolöril on: 

1) teenistuseks vajalike tehniliste vahendite kasutamise ja rakendamise oskust; 

2) liikluse reguleerimise oskus. 

 

3. Nõuded teadmistele 



Parkimiskontrolöril on head teadmised õigusnormidest, mis reguleerivad: 

1) riigi põhikorda, kodanike õigusi ja vabadusi, kohaliku omavalitsuse ja Menetlusteenistuse 

tegevust; 

2) sõiduki peatamist ja parkimist ning liikluse reguleerimist. 

 

4. Nõuded oskustele 

Parkimiskontrolör peab oskama: 

1) eesti keelt Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 määruses nr 84 “Avaliku teenistuja, töötaja ning 

füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded“ sätestatud B2 tasemele, 

ametialase sõnavara valdamisega; 

2) viisakalt suhelda; 

3) anda esmaabi. 

 

5. Nõuded isikuomadustele 

Parkimiskontrolör peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma menetlusteenistusele 

pandud ülesandeid ning vastama järgmistele üldnõuetele: 

1) lojaalne Eesti Vabariigile, aus ja seaduskuulekas; 

2) võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskama teha 

meeskonnatööd; 

3) kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, suutma langetada iseseisvalt otsuseid oma 

töökoha pädevuse piires, võimeline ette nägema oma otsuste tagajärgi ning vastutama nende 

eest; 

4) analüüsi- ja sünteesivõimeline, oskama eristada olulist ebaolulisest ning suutma lahendada 

probleeme; 

5) hea suhtlusoskusega; 

6) omama head füüsilist vormi. 

 

6. Kasuks tuleb: 

1) varasem samal ala töötamine; 

2) kehtiv esmaabi tunnistus; 

3) vene ja inglise keele oskus ametialase sõnavara oskusega; 

4) isikliku jalgratta kasutamise võimalus koos jalgratturikiivriga; 

5) B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse omamine; 

 

7. Tööle asumise aeg: 02.05.2018 

8. Töösuhte lõpp: 24.09.2018 

9. Töökoht: Narva-Jõesuu linn 

 



10. Tööajakorralduse erisus 

Tööaeg: kolmapäevast pühapäevani, tööaja algus ja lõpp on sätestatud töögraafikus. 

Iganädalane puhkeaeg: esmaspäev ja teisipäev. 

 

Kui võtad väljakutse vastu, siis pakume sulle suveks põnevat tööd ja eneseteostuse võimalust 

ja toredat toetavat töökollektiivi. 

 

11. Konkurss koosneb kolmest osas: 

1) kandidaadi poolt esitatud dokumentide vastavuse kontroll; 

2) teadmiste testi sooritamine; 

3) vestlus. 

Täpsustav selgitus: kandidaat pääsev iga järgnevasse vooru kui ta on eelnevalt läbinud 

edukalt järgmisele voorule eelnenud vooru. Pärast vestluse tulemust valitakse sobivam 

kandidaat, kellele tehakse ettepanek sõlmida tähtajaline tööleping.  

 

Küsimuste korral helista Marek Rannele 50561098. 

Kandideerimiseks esitada: 

1) sooviavaldus (näidis manuses) koos kinnitusega töökohale esitatud nõuetele vastavuse 

kohta ja Menetlusteenistuse töökorralduse reeglitega ja parkimiskontrolöri tööülesannete 

kirjeldusega tutvumise kohta,  

2) elulookirjeldus (CV) 

3) motivatsioonikiri (max. 1 lk),  

4) koopia kehtivast reguleerija III pädevuskoolituse tunnistusest 

5) koopia kehtivast esmaabi koolituse tunnistusest 

6) kui eesti keel ei ole emakeelena, siis koopia keeleoskust tõendavast dokumendist  

Eelpool loetletud dokumendid palun edastada e-posti aadressile:  

marek.ranne@narva-joesuu.ee hiljemalt 28.02.2018 

 

1) Ametiasutuse ja selle 

struktuuriüksuse nimetus, kuhu isik 

tööle asub 

Menetlusteenistuse 

korrakaitseosakond 

2) Teenistuskoha aste nooremspetsialist 

3) Töökoha nimetus parkimiskontrolör 

mailto:marek.ranne@narva-joesuu.ee


4) Töökohal tehakse üksnes avaliku 

võimu teostamist toetavat tööd 

ATS § 7 lg 4 

5) Töötaja põhipalk 500 € - põhipalk sisaldab TLS § 45 lg 

1 kehtestatud ööajal tehtavat tööd 

6)  Töökoha asukoht, kus töökoha 

ülesannete täitmine toimub 

Narva-Jõesuu linna haldus-

territoorium ja siseturvalisuse 

koostöölepingu sõlminud ja liitunud 

omavalitsusüksuse haldus-

territoorium, kui  omavalitsus-üksuse 

vahel sõlmitud koostöölepingus ei ole 

sätestatud teisiti 

7) Töökohale asumise kuupäev 02.05.2018 

8) Teenistustähtaeg 02.05.2018 kuni 24.09.2018 

9) Katseaeg Ei kohaldata 

10) Koormus täiskoormus 

11) Tööaeg Määratud töögraafikus 

12) Ületunnitöö Hüvitatakse vaba ajaga ületunnitöö 

ajaga võrdses ulatuses 

  


