AD
DMIN
NISTRATOR
KRATEEK OPIS:
Adminisstrator opraavlja raznovvrstna pisarn
niška dela, kot so
sprejem
m in odpiran
nje pošte, izpolnjevanjee obrazcev, vnos
podatko
ov, sprejem telefonskih
h klicev idr.

OPRAV
VILA IN NA
ALOGE:
Adminisstrator opraavlja več razznovrstnih del,
d ki so v veliki
v
meri pomožne
p
naarave, kot na
n
primer sprejemanj
s
e in odpiran
nje pošte. Administrato
A
or odpira po
oštne pošiljjke in pismaa ter o
prejeti pošti
p
vodi evidenco.
e
Raavno tako tu
udi o poslan
ni pošti. Pottem ko poštto prejme in
n jo
vpiše, jo
o razvrsti po
o naslovnikiih in odda kurirju,
k
da jo
o ta raznesee. Poslovno komuniciraanje
zajema sprejemanjje in posred
dovanje teleefonskih poggovorov, med administratorjeve naloge
n
pa sodijjo tudi enosstavne kadrovske in fin
nančno knjiggovodske evvidence. Ker v zadnjem
m času
obstaja vse več raččunalniških programov,, administraator le vnaša dobljene podatke v bazo.
b
Podobn
no velja za knjigovodska
k
a ter druga podobna opravila, ki jiih lahko oprravlja ob po
omoči za
to določčene osebe. K njegovem
mu delu spaada tudi izp
polnjevanje preprostih obrazcev,
prepisovanje dopissov, urejanje besedil, fo
otokopiranjje dokumen
ntov in druggih materialov.

RAZMEERE ZA DEELO:
Delo po
oteka v zaprrtem prosto
oru, kjer se je kdaj težko
o izogniti veečjemu hrup
pu ali prepihu.
Delo je pretežno seedeče, delno stoječe (ffotokopiranje, razdeljevvanje poštee). Naporno
o je za
oči, ker administrator pretežn
ni del delovn
nega časa sttrmi v zaslon in je izposstavljen tud
di
sevanju.

MOŽN
NOST ZAPO
OSLITVE:
V malih, srednjih ali velikih gospodarskih družbah, ustanovah in
n organizaciijah za opravljanje
raznovrrstnih del naa področju upravljanja.
u
.

TRAJANJE IZOBR
RAŽEVANJJA: 3 letta

PROGR
RAMI S KA
ATERIMI PRIDOBIŠ
P
IZOBRAZB
BO ZA TA POKLIC:
M
PROGRAM

NAZIV SREDN
NJE ŠOLE

Administtrator

Vzgojnoizobrraževalni zavo
od Višnja Goraa

Administtrator

Srednja upravno ‐ adminisstrativna šola Ljubljana

Administtrator

Poslovno‐kom
mercialna šolaa Celje, Poklicna in strokovn
na šola

Administtrator

Ekonomsko‐sstoritveni izob
braževalni cen
nter Kranj, Eko
onomsko‐trgo
ovska
šola

Administtrator

Ekonomska šola
š Murska So
obota, Srednja šola in gimn
nazija

Administtrator

DE Srednje upravno ‐ administrativne šo
ole Ljubljana, Vzgojno‐
izobraževalnii zavod Višnja gora

VEČ O POKLICU LAHKO IZZVEŠ NA:
Nacionaalno informacijsko sred
dišče ‐ splettni naslov:w
www.nrpslo..org
Obrtna zbornica ‐ spletni
s
naslo
ov: www.ozzs.si
Gospodarska zborn
nica ‐ spletn
ni naslov: www.gzs.si
Ministrsstvo za šolsttvo in športt ‐ spletni naaslov: www
w.mszs.si
Informaacije o državvnih štipend
dijah najdette na spletn
ni strani Min
nistrstva za delo, družin
no in
socialnee zadeve:
www.m
mddsz.gov.sii/si/delovnaa_podrocja//trg_dela_in
n_zaposlovaanje/stipen
ndije/drzavn
ne_stipe
ndije/
ovih in kadrovskih štipeendijah pa na
n spletni sttrani javnegga sklada zaa razvoj
Informaacije o Zoiso
kadrov in štipendije: http://ww
ww.sklad‐kadri.si/

