
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolesekretær – 32,5 timer – Esbjerg Realskole 
 
 

Kom og vær uundværlig! 
 
Esbjerg Realskole søger en skolesekretær (32,5 timer) til opstart 1. oktober og gerne tidligere.  
Hvis du holder af en varieret hverdag, hvor du gør en forskel i stort og småt for store og små, så er der nu muligheden 
på Esbjerg Realskole.  
Vi søger en kontoruddannet kollega som ny skolesekretær. 
Du bliver et vigtigt ankerpunkt på skolen og får hver dag brug for tre store O’er i din hverdag: Overblik, omsorg og 
officepakken. Lyder det som dig, så er du godt på vej. 
Vi er en skole, hvor vi prioriterer nærvær, tryghed og god tid. Trivsel er en værdi for os, og den skal du bidrage til i din 
rolle som daglig kontakt til børn, forældre og kolleger. 
Som skolesekretær må du meget gerne være: 

• Kontoruddannet, og gerne have erfaring med skoleverdenen 
• Motiveret af et job, som har en stor kontaktflade til børn og deres forældre 
• Venlig, imødekommende og tydelig i din kommunikation  
• Udpræget servicemindet og med et stort omsorgsgen 
• Glad for en hektisk og alsidig hverdag med vekslende arbejdsopgaver og ad hoc-opgaver 
• Stærk i MS Office-pakken (Excel, Word og Outlook) 
• Struktureret i din tilgang til opgaverne og i stand til at bevare overblik og overskud 
• Ansvarlig for dine opgaver og tryg ved at levere med korte deadlines 

Har du også erfaring med opdatering af hjemmeside og kendskab til at arbejde med GDPR, så er det også plusser.  
 
Dine arbejdsopgaver vil være: 
  

• Håndtering af henvendelser på skolens telefon, mail eller fysisk fremmøde 
• Elevadministration i TEA (ajourføring, indskrivning/afgang af elever, indberette karakterer, 

afgangsbeviser, opkrævning af skolepenge) 
• Trøst og omsorg, når nogen har slået sig eller skal ringes hjem  
• Håndtere ansøgninger til friplads og befordring 
• Administrative opgaver i forbindelse med prøveafvikling 
• Indkøb af diverse materialer 
• En hel del ad hoc – du skal være den havn, hjemløse opgaver naturligt søger til! 

 
Løn og ansættelsesforhold: 
Overenskomsten mellem HK og finansministeriet vil være den vejledende lønindplacering på området.  
Der er 15% arbejdsgiverbetalt pensionsordning. 
Arbejdstiden er 32,5 timer placeret på hverdage i tidsrummet 7.45 – 14.15.  
Årsnormen beregnes ud fra en tilstedeværelse på 42 uger. 
 


