Munkaadói interjú

A TANULMÁNYI ADMINISZTRÁTOR
foglalkozásról

„Ha valaki szeret emberekkel foglalkozni, akkor ez egy olyan
terület ahol kipróbálhatja magát.”
Az interjút adta: Szabó Tamás - tanulmányi osztályvezető
Cég profilja: oktatás
Szektor: közintézet/közüzem
Dolgozók száma: kb.200 fő
Munkakörben dolgozók száma: 6 fő
Nemi arány a munkakörben: 85 % nő, 15 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2009 óta dolgozom a Károly Róbert Főiskolán. Főiskola mellett kerestem munkát anno,
és besegítettem a pótfelvételi eljárásnál. Ahogy lediplomáztam, a munkámat folytattam
mint hallgatói tanácsadó, majd egyre feljebb léptem, és 2013 január óta vagyok a HISZ
igazgatója.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel az a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Jelenleg

velem

együtt

hatan

dolgozunk

a

tanulmányi

osztályon.

Tanulmányi tanácsadó és hallgatói tanácsadó akik nálunk lefedik a tanulmányi
adminisztrátori munkakört. Ők foglalkoznak a hallgatók ügyeivel.

3. Milyen módszereket használnak a tanulmányi adminisztrátorok kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Bár, az elődöm nem ezek az elvek szerint rostálta a jelentkezőket, de mi előnyben
részesítjük a diplomás pályázókat és akik adminisztrációs munkában szereztek
tapasztalatot.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Most nem, de nem zárkózunk el.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
2012 óta nem változott. Előtte volt egy létszámleépítés.3 éve stabil csapattal dolgozom.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Hallgatók igényeinek kielégítése, ők visszajelzést is jelentenek egyben nap mint nap.
Továbbá, egy kérdőív formájában szoktuk felmérni a véleményeket.
7. Van-e tipikus karrierút a tanulmányi adminisztrátor pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nem látok előrelépési lehetőséget a szakmában, mert mindenkinek saját magának kell
megtalálnia magát ezen a pályán.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Az egri Eszterházy Főiskolával fogunk összeolvadni, ezért még nem tudok pontos
válaszokat jelenleg. Ha valaki szeret emberekkel foglalkozni, akkor ez egy olyan terület
ahol kipróbálhatja magát.

