Дисципліна «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕФЕРЕНТСЬКОЇ ТА ОФІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2
Посадові обов’язки секретаря-референта в системі управління.
Регулювання трудової діяльності секретаря-референта
1. Сформулюйте основні вимоги до посади секретаря-референта.
2. Опрацюйте джерело [8]. Зробіть порівняльний аналіз професій референта, секретаряреферента та помічника керівника. У чому полягає схожість і відмінність професій?
3. Погодьтеся (або спростуйте): «У межах означених прав можна констатувати генетичну
близькість професій референта й помічника керівника, а також суттєву відмінність від
них посади секретаря-референта». Відповідь аргументуйте.
4. Розподіліть професії ««секретар-референт», «референт», «офіс-менеджер», «секретар
керівника» за категоріями «Законодавці, вищі державні службовці», «Професіонали»,
«Фахівці», «Технічні службовці».
5. Укладіть список:
- Законів, що регулюють окремі аспекти документування та роботи з документами;
- нормативно-методичних документів, що регулюють трудову діяльність секретаряреферента.
Форма звіту:
- виконання практичного завдання.
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