
Munkaköri leírás 
Munkakör megnevezése: Helpdesk munkatárs 
Munkavállaló neve:  
Munkavégzés helye: 
Legmagasabb iskolai végzettség: 

Nyelvismeret: 

 

Munkavállaló feladatai: 

Az AOSZ Info-Pont iroda munkatársa nem nyújt tanácsadást, vagy szakmai segítséget, hanem 

információt ad, vagy útbaigazít. 

 

Ügyfelekkel kapcsolatos feladatok  
(nyitvatartási időben csak az ebben a pontban felsorolt feladatokat látja el az iroda 

munkatársa, minden más feladat ellátása irodai nyitvatartási időn kívül történik) 

● InfoCentrum szolgáltatás nyújtása: intézmény-, szolgáltatáskereső, valamint on-line 

jogi iránytű használatával információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogainak 

érvényesítéséhez, ügyintézéshez információ nyújtása 

● AOSZ kártya igénylés, ügyintézés 

● Esőember folyóirat megrendelése, ügyintézés 

● hírlevélre történő feliratkozás ügyintézése 

● érintettek, családjaik, velük dolgozó szakemberek igényeinek, szükségleteinek 

feltárása 

● kiadványokhoz való hozzájutás  

● szakkönyvtár működtetése 

● mentorszülő szolgáltatás ajánlása 

● egyéb időszakos, alkalmi feladat, akció, kampány során adódó feladatok 

 

Szakmai partnerekkel kapcsolatos feladatok 

● információnyújtás, közvetítés 

● szemléletformáló célú együttműködés 

● képzésszervezés 

 

Kapcsolattartás a központi irodával 

● a központi irodával folyamatos kapcsolattartás, aktuális feladatok, a szolgáltatások 

nyújtásával kapcsolatos adminisztráció, elszámolások, szervezeti, vagy irodai ügyekkel 

kapcsolatban 

●  az éves munkatervben foglalt időpontokban az AOSZ által szervezett meetingeken, 

képzéseken, szakmai szupervíziókon, rendezvényeken való aktív részvétel 

● a központi irodával és a társirodákkal, együttműködő szervezetekkel közös 

kampányok megvalósítása 

● egyéb adminisztrációs feladatok ellátása 

 

Koordinációs, szervezési feladatok 



● helyi kapcsolattartás, együttműködés, a tagszervezetek és szolgáltatások regionális 

koordinációja  

● Szülőtalálkozók, képzések, tagszervezeti találkozók és egyéb rendezvények 

szervezése 

● elnökségi ülések előkészítése az AOSZ elnöksége számára 

● aktuális kapcsolati adatbázis folyamatos frissítése 

● időpontkérések, időpont-egyeztetések  

● hivatalos levelezés 

● az adatgyűjtésben, az információ áramoltatásban való aktív részvétel 

● háttéranyagok gyűjtése, közreműködés az AOSZ lobbi-tevékenységében 

● egyéb időszakos koordinációs és szervezési feladatok 

● AOSZ kártya partnerek felkutatása 

 

Helpdesk szolgáltatás 

Az új felhasználók támogatása a fejlesztés használatának elkezdésében (megismerés, 

telepítés, tanácsadás), az aktív felhasználók szükségleteinek, igényeinek, problémáinak 

becsatornázása, válaszok, visszajelzések a felhasználók számára, felmerülő ötletek, 

javaslatok, további igények becsatornázása, valamint a szolgáltatók oldaláról érkező jelzések, 

igények kezelése. 

 

Helpdesk munkaköri feladatok 

● az integrált szoftverrendszerben létrejövő applikáció fejlesztése során az érintettek 

tájékoztatása, segítése a szolgáltatás használatában 

● a mobil applikáció használatában technikai segítségnyújtás (helpdesk) 

● helyi/regionális szereplők tájékoztatása, projektbe történő bevonása 

(köz)szolgáltatók, társszervezetek) 

● célcsoport bevonása a programba: kutatás, felhasználói tapasztalat- és 

hatásvizsgálat, tesztelés 

● az érintettek igényeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása a fejlesztők felé 

● a célcsoporttagok felkészítését célzó képzések, egyéb rendezvények szervezése az 

irodában és külső helyszínen 

● telefonon vagy e-mailben érkező műszaki tartalmú kérések, problémák kezelése 

● megkeresések, hibabejelentések regisztrálása a meghatározott felületen, jelzése az 

AOSZ részére 

● képzéseken való részvétel 

● célcsoport képzése, felkészítése az applikáció használatára az irodában és külső 

helyszínen 

● az applikációval kapcsolatos segítségnyújtás az irodában és külső helyszínen 

● adatszolgáltatás 

● szerződéskötés lebonyolítása az eszközigénylés során 

● kapacitásfejlesztés, hálózatosodás 

● kapcsolattartás a központi irodával 

 



 


