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LISA 1 Tolli ja maksunduse eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid 2021/2022 õa
1. Kutsesobivusvestlusel hinnatakse kandidaati 50 punkti süsteemis.
2. Vastuvõtulävend on 20 punkti.
3. Iga kategooria peab olema hinnatud vähemalt 1 punktiga ehk üksiku kategooria eest 0 punkti saanud kandidaat langeb konkurentsist välja hoolimata
teistes kategooriates kogutud punktisummast.
Kategooria
1-3 punkti
4-6 punkti
7-10 punkti
1.
Isikuomadused ja
Kandidaat nimetab ja kannab endas Kandidaadi isikuomadused ja hoiakud Kandidaadi isikuomadused ja hoiakud on väga
hoiakud vastavad avaliku
omadusi, mis üldjoontes vastavad vastavad
avaliku
teenistuse heas kooskõlas avaliku teenistuse väärtuste ja
teenistuse põhimõtetele.
avalikus
teenistuses
töötamiseks väärtustele ja põhimõtetele.
põhimõtetega. Lisaks oskab kandidaat
vajalikele isikuomadustele.
nimetada enda arendamist vajavaid omadusi
ning nende saavutamise viise.
2.
On teadlik Maksu- ja
Tolliameti tegevusvaldkonnast
ja on motiveeritud erialal
õppimisest.

Kandidaadi teadmised Maksu- ja Tolliameti
tegevusvaldkonnast on ebamäärased ja ta
ei ole päris kindel eriala valikus.

Kandidaadil on piisavalt teadmisi
Maksuja
Tolliameti
tegevusvaldkonnast, kuid võib esineda
ebatäpsusi. Selgitab enda sobivust
erialal õppimiseks.

Kandidaadil
on
selge
ettekujutus
omandatavast erialast, head teadmised
Maksu- ja Tolliameti tegevusvaldkonnast ja on
motiveeritud erialal õppimiseks.

3.
Suuline
eneseväljendus.

Kandidaat
väljendab
ennast
arusaadavavalt
eesti
keeles.
Sõnakasutuses ja õigekeelsuses võib
esineda vigu, kuid need ei takista erialal
õppimist.
Kandidaat on vähesel määral jälginud
ühiskonnas toimuvat ja arutleb selle üle
napisõnaliselt,
oma
seisukohti
põhjendamata.

Kandidaat
väljendab
ennast
arusaadavalt
eesti
keeles.
Sõnakasutus ja suhtlemisstiil on
üldjoontes situatsioonile vastav ja
korrektne.
Kandidaat on jälginud ühiskonnas
toimuvat ning oskab nimetada tema
hinnangul asjakohaseid ja olulisi
teemasid ning neid põhjendada.

Kandidaat väljendab ennast eesti keeles
selgelt, kasutades situatsioonile sobilikku
kõnelemisstiili. Sõnakasutus ja lauseehitus on
korrektne, ladus ja läbimõeldud nii sisuliselt
kui ka keeleliselt.
Kandidaat on jälginud ühiskonnas toimuvat,
oskab neis kaasa rääkida, saab aru kirjeldatud
probleemist ning vastab sellega seotud
küsimustele.

4. Arutlusoskus aktuaalsetel
ühiskondlikel teemadel.

5.
Isiklik areng ja senised
saavutused.

Kandidaat tegeleb enesearendamisega ning Kandidaat nimetab ja kirjeldab Kandidaat on aktiivne mitmes tegevusvaldkonnas
nimetab vähemalt ühe tegevusvaldkonna, tegevusvaldkondi, millega süvendatult ja lisaks tegeleb enesearendamisega.
millega vabal ajal tegeleb.
tegeleb ja neis saavutatud tulemusi.
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