
Szent Benedek Technikum, Szakképző Iskola, Középiskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Szegedi Tagintézménye 

 

iskolatitkár 

munkakör betöltésére. 

 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (8 óra) 

A munkavégzés helye: Szeged, 6721 Osztrovszky utca 5. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 intézményi feladatok ellátásával kapcsolatos ügyviteli teendők, 

 szervezési, koordinációs, adminisztrációs feladatok ellátása, 

 adatgyűjtés, rendszerezés, adatbázisok naprakész vezetése, kezelése (KIR, SZIR, 

OKTIG, KRÉTA stb.), 

 tanügyi dokumentumok naprakész vezetése, kezelése, 

 kapcsolattartás az iskola tanulóival, szülőkkel, oktatóival, 

 ügyfelek fogadása, 

 adminisztrációs feladatok (postázás, fénymásolás, szkennelés, iratrendezés stb.). 

Illetmény és juttatások: 

A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul. 

 

Pályázati feltételek: 

 minimum középfokú iskolai végzettség (gimnázium, közgazdasági vagy pénzügyi 

szakközépiskolai érettségi bizonyítvány), 

 Office alkalmazások (Excel, Word, PowerPoint) magas szintű ismerete, 

 minimum 1-2 éves hasonló területen szerzett tapasztalat. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 iskolatitkári, gazdasági ügyintézői szakmai tapasztalatok 

 pedagógus végzettség 

 

  



Elvárt kompetenciák: 

 precizitás, rugalmasság, önállóság, 

 terhelhetőség, 

 lojalitás, 

 kiváló kommunikációs, problémamegoldó és együttműködési készség, 

 magas szintű alkalmazkodóképesség, 

 nagyfokú empátia, 

 határozott, energikus, vidám, toleráns személyiség, 

 keresztény és nemzeti értékrend szerinti gondolkodás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

 végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a 

jogszabályokban az iskola adatvédelmi szabályzatában felhatalmazott személyek 

megismerhessék, 

 továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart. 

A munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2021. augusztus 23. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klatka Tünde tagintézmény-vezető 

nyújt, a 06-30-486-26-71 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 

Elektronikus úton Klatka Tünde tagintézmény-vezető részére a titkarsag.szeged@szbi.hu  

E-mail címen keresztül, vagy személyesen az Osztrovszky utca 5. szám alatti titkárságon. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 13. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázati anyag elbírálását követően az elbírálás alapján értesített pályázók személyes 

beszélgetésen vesznek részt az intézményben. Az alkalmazásról az igazgató véleménye és 

javaslata alapján az intézmény fenntartója dönt. A munkáltató fenntartja magának a 

visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szbi.hu/szeged 

honlapon szerezhet. 
 


