
SEKRETÄRI  PÄDEVUSKURSUSE  PROGRAMM

Maht: 68 akadeemilist tundi

Teemad: 
Sekretäri töö- ja infokorraldus 8t
Sekretäri osatähtsus firma töökorralduses, CRM-kliendihaldus.
Sekretäri töökorralduse analüüs
Sekretär – juhiabi tulemuskeskne ametijuhend. Iseseisev praktiline töö.
Sekretäri töölaua infovoo korraldamine. Juhi ja sekretäri koostöö ja ajakasutus.
Telefonitöö kuldreeglid, paberitöö süsteemid, nõupidamised.
Kutse-eetika – kohustused, õigused, vastutus, lojaalsus.

Asjaajamine, haldusdokumentatsioon 8t
Asjaajamise korraldust reguleerivad riiklikud normdokumendid
Organisatsiooni asjaajamist reglementeerivad dokumendid: asjaajamiskord, toimikute loetelu, 
dokumentide loetelu
Dokumendiringluse korraldamine organisatsioonis
Haldusdokumentide vorminõuded. Erinevate dokumentide koostamine, vormistamine
Iseseisev praktiline töö.

Ärikirja koostamine 6t
Ärikirjade ülesehitus. Tehnilise ärikirja kujundus
Ärikirjade ja märgukirjade koostamise kuldreegel
Kliendikesksete ärikirjade üldreegel
Soodsa mulje loomise võtted. Informatiivsed kirjad ja veenmiskirjad
Otsese lähenemisega ärikirjad: päring, vastus päringule kaebused
Kaudse lähenemisega ärikirjad: kaebuse tagasilükkamine, äraütlemiskirjad
Iseseisev praktiline töö.

Ametialane etikett ja külalised 8t
Etiketireeglid ametialases suhtlemises ja igapäevaelus.
Tervitamine ja tutvumine, esitlemine, visiitkaardid, kutsed
Ametikohtumised, lipuetikett
Joogietikett ja lauakombed. 

Kaasaegne keelekasutus, uued emakeele normid, ametikeel 8t
Algustäheortograafia ja jutumärgid, numbrite kirjutamine, lühendid, kokkukirjutamine
Kõne- ja kirjakeele stiilierinevused, stiilisoovitused
Seaduskeel, terminid, stiilisoovitused, halva keelekasutuse näited
Keeleuuendused

Kliendiga suhtlemise alused 8t
Klienditeenindus kui suhtlemine, eduka suhtlemise tegurid
Suhtlemise komponendid, suhtlemistehnikad 
Suhte alustamine ja lõpetamine, tagasiside, küsimused
Inimese võimalikud käitumisviisid
Kliendi soovide täitmine, vajaliku tulemuse saavutamine 
Probleemide lahendamine, kriitika ja kiituse vastuvõtmine

Lisaoskused

Dokumentide arhiivihalduse korraldamine 6t



Millistest õigusaktidest, standarditest, juhistest lähtuda
Kas paberalusel või digitaalselt?
Dokumentide loetelu muutmine ja täiendamine
Arhivaalide üle arvestuse pidamine
Arhivaalide hävitamine ja hävitamistoimingute dokumenteerimine
Arhivaalide korrastamine ja kirjeldamine

Personalitöö ja dokumentatsioon 14

Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine 
Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
Töökorralduse reeglid
Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

Töökeskkond ja –tervishoid 2t
Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded. 
Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik
Riskianalüüsi tellimine.
Tööandja vastutus

Lektorid

Riina Kütt - TRÜ, 1974, inglise filoloogia
Teema - ärialane suhtlemine, ärikiri, töökogemus koolitatavas valdkonnas 20 aastat, lektorina 15 aastat
EMI Personalijuhtimise Keskus, AHA Keskus

Tiia Siir - TRÜ, 1978, ajalugu
Teema – arhiivindus, töökogemus koolitatavas valdkonnas 27 aastat, lektorina 18 aastat EMI Personalijuhtimise 
Keskus, Personali Arenduskeskus

Riina Anton - TÜ, 1995, psühholoogia,
Teema- personalijuhtimine, töökogemus koolitatavas valdkonnas 15 aastat, lektorina 15 aastat
EMI Personalijuhtimise Keskus, TTÜ-, Tallinna Ülikool

Laine Simson - TRK, 1976,muusikapedagoogika; pedagoogikateaduste kandidaat TRÜ 
Nõukogu, 1987
Teema – personalijuhtimine, töökogemus koolitatavas valdkonnas 21 aastat, lektorina 22 aastat
EMI Personalijuhtimise Keskus,TTÜ,  Mainor, Tallinna Majanduskool

Riina Vään- TRÜ, 1978, õigusteadus
Teema- tööseadused, töökogemus koolitatavas valdkonnas 30 aastat, lektorina 20 aastat
EMI Personalijuhtimise Keskus; Tallinna Majanduskool; Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
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