
 
 

 

TÈCNIC/A DE  SECRETARIA ESCOLAR. Jesuïtes Educació 

 

 

Finalitat:  

Busquem una persona que cerca un projecte professional amb un fort component humanístic i de compromís 

social que  amb una clara vocació de servei i ajuda, treballarà en el desenvolupament de persones, fomentant el 

treball en equip i cooperant amb d’altres. 

 

S’incorporarà  al departament de secretaria i administració, en dependència de la seva Direcció General i de 

Gerència. La gestió i l'acció que desenvoluparà s'insereix en la missió i visió de Jesuïtes Educació i els 

processos de millora de l’aprenentatge, la docència i l’administració dels recursos. 

 

Es responsabilitzà d’assegurar de manera eficient  la gestió escolar  i administrativa de la secretaria escolar i de 

donar suport al  departament  d’administració,  realitzant les següents funcions: 

 

 

Funcions: 

 Atenció a les famílies, alumnes i educadors 

 Gestió de dades escolars. 

 Gestió amb l’administració educativa. 

 Arxiu. 

 

 

Formació i requisits específics: 

 

 Diplomatura/ Grau en  Ciències empresarials o ADE 

 Nivell mig-alt  d’anglès  

 Nivell  alt d’Excel i altres eines ofimàtiques i TIC 

 Experiència mínima de 2-3 anys, en departament d’administració d’una PIME,  en una assessoria o 
escola. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ETAPA 

 

 

Habilitats i competències: 

 Capacitat de planificació i ordre. 

 Capacitat de gestió, autonomia i pro activitat 

 Capacitat de ser polivalent. 

 Capacitat de treball en equip. 

 Capacitat d’analítica i d’organització. 

 Orientació al detall i capacitat de prioritzar. 

 Orientació al client intern i extern. 

 Habilitat per les relacions interpersonals i la comunicació verbal i escrita. Assertivitat. 

 Discreció i confidencialitat 

 

 

S’ofereix:   Possibilitats reals de promoció i desenvolupament professional 

 

Enviar candidatures a :  selecció@fje.edu  adjuntant CV, Carta de presentació i indicant en 

assumpte oferta vacant  

 

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ  DURANT EL   PROCÉS DE SELECCIÓ 

 Un cop rebut el vostre CV, procedirem a analitzar   la seva adequació a les característiques requerides  pel  
lloc de treball  que hem publicat.  

 Les candidatures  que considerem adequades  per l’oferta de treball les contactarem directament  per fer les 
entrevistes i proves pertinents i seran informades en tot moment sobre el desenvolupant del procés de 
selecció.  

 Si en un termini  de 4 setmanes de la data límit per enviar candidatures  no reps cap  comunicació nostra, 
haurem considerat  que altres perfils  són més  adient  pel procés de selecció en concret. En aquest sentit et 
recomanem que segueixis  alerta a les nostres ofertes i t’inscriguis en el moment que consideris hi ha una 
altra oferta s’ adequa al teu perfil. 

 D’acord amb els nostres principis  i  valors d’actuació la  Fundació  Jesuïtes Educació garanteix en tot   
moment que el procés de selecció es basarà en criteris de igualtat,   capacitat i vàlua professional, actuant en 
tot moment amb rigor, transparència i confidencialitat.  

 POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

 FUNDACIÓ JESUÏTES EDUACIÓ, li informa a que efectes del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 sobre 
Protecció de dades de caràcter personal, incorpora les seves dades personals a un fitxer automatitzat de la 
nostra propietat, a fi i efecte de realitzar exclusivament  activitats de selecció de personal, per aquest procés o 
altres processos  posteriors.  Les dades tindran una vigència de 2 anys , transcorregut aquest temps 
s’eliminaren del fitxer. L’entrega d'aquestes dades no suposa cap garantia d’oferta de treball. 

 Així mateix  garanteix  la utilització de les dades personals de manera  confidencial, complint amb el grau de 
seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la 
seva pèrdua, deterior i  transferència o accés a tercers no autoritzats. En cap  no seran cedides a tercers  ni  
seran emprades o venudes amb fins comercials. 

 Li recordem  el seu dret d’exercitar  els drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de 
caràcter personal, enviant un correu a  seleccio@fje.edu  o a l’adreça  c/  Roger de Llúria 15- 7º, 08010 de 
Barcelona 
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