
Allüksus Rakkerühmad Ametikoht Töökoht

peadirektor 1 tähtajatu §7 lg3 p1
peadirektori asetäitja 1 tähtajatu §7 lg3 p8
finantsjuht 1 tähtajatu §7 lg5 p7
nõunik analüüsi alal 1 tähtajatu §7 lg5 p7
jurist-nõunik 1 tähtajatu §7 lg3 p2
töökeskkonnaspetsialist 0,25 tähtajatu §7 lg3 p2

Kokku 5,25

osakonna juhataja 1 tähtajatu §7 lg5 p7
ESF koordinaator/EU-
OSHA kontaktpunkt 1 tähtajatu §7 lg5 p7
EL SF Projektijuht 1 tähtajatu §7 lg5 p7
peaspetsialist finantside alal 1 tähtajatu §7 lg5 p7
kommunikatsioonijuht 1 tähtajatu §7 lg5 p7
Tööelu projektijuht 1 tähtajatu §7 lg5 p7
kommunikatsioonispetsialist 2 tähtajatu §7 lg5 p7
juhtiv nõustamisjurist 
(koordineeriv) 1 tähtajau §7 lg5 p7
juhtiv nõustamisjurist 2 tähtajatu §7 lg5 p7
nõustamisjurist 15,6 tähtajatu §7 lg5 p7
töökeskkonna konsultant 2 tähtajatu §7 lg5 p7

Kokku 28,6

osakonna juhataja 1 tähtajatu §7 lg3 p8
peajurist 4 tähtajatu §7 lg3 p8

juhtiv tööinspektor-uurija 1 tähtajatu §7 lg3 p2

vanemtööinspektor 1 tähtajatu §7 lg3 p2

tööinspektor-uurija 8 tähtajatu §7 lg3 p2

juhtiv tööinspektor 1 tähtajatu §7 lg3 p2
vanemtööinspektor 2 tähtajatu §7 lg3 p2
tööinspektor 9 tähtajatu §7 lg3 p2

juhtiv tööinspektor 1 tähtajatu §7 lg3 p2

vanemtööinspektor 6 tähtajatu §7 lg3 p2

töötervishoiu tööinspektor 1 tähtajatu §7 lg3 p2
tööinspektor 4 tähtajatu §7 lg3 p2

juhtiv tööinspektor 1 tähtajatu §7 lg3 p2
sõidukijuhtide tööinspektor 3 tähtajatu §7 lg3 p2

juhtiv tööinspektor 1 tähtajatu §7 lg3 p8

vanemtööinspektor 1 tähtajatu §7 lg3 p2

vanemtööinspektor-jurist 1 tähtajatu §7 lg3 p2
tööinspektor-jurist 6 tähtajatu §7 lg3 p2

Kokku 52

töövaidluskomisjoni juhataja 8 tähtajatu §7 lg3 p9

Kokku 8

osakonna juhataja 1 tähtajatu §7 lg5 p7

juhtkonna abi/ personalispetsialist 1 tähtajatu §7 lg5 p7

tööelu infosüsteemi projektijuht 1 tähtajatu §7 lg5 p7
peaspetsialist lepingute ja hangete 
alal 1 tähtajatu §7 lg5 p7
protseduuride peaspetsialist 1 tähtajatu §7 lg5 p7
peaspetsialist halduse alal 1 tähtajatu §7 lg5 p5
infosüsteemide peaspetsialist 1 tähtajatu §7 lg5 p6
arhiivispetsialist 0,5 tähtajatu §7 lg5 p7
sekretär-referent 3 tähtajatu §7 lg5 p3
töövaidluskomisjoni sekretär-
referent 8 tähtajatu §7 lg5 p3

Kokku 18,5
Kokku 112,35

63,25 49,1

112,35
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