MUNKAADÓI INTERJÚ A

ÜVEGEZŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Gyönyörű, kreatív szakma ez, ahol igazi mesternek érezheti
magát az ember”
Az interjút adta:

R. László

Beosztása:

üvegező, tulajdonos

Cég/ intézmény profilja: Üveges és képkeretező
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Feldolgozóipar
Dolgozók száma: 3 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 66% férfi, 33% nő
Életkori átlag az adott munkakörben: 55 év
1. Mióta tevékenykedik üvegezőként?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
Régi családi vállalkozás a miénk, a szüleim is ezzel foglalkoztak, így egyértelmű volt, hogy
kitanulom a szakmát. Kezdetben azonban még nem akartam ezen a területen dolgozni,
számvitel szakot végeztem a főiskolán és egy fuvarozó cégnél dolgoztam a végzettségemmel.
Végül úgy alakult, hogy mégis folytattam a családi hagyományt, 40 éve foglalkozom
üvegezéssel és képkeretezéssel.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak üvegezőként Önöknél?
Üvegezéssel és képkeretezéssel foglalkozik a cégünk. Három fővel működik a vállalkozás; a
feleségem, a fiam és jómagam közreműködésével. De volt olyan időszak is, amikor többen
dolgoztak nálunk.
3. Milyen módszereket használnak az üvegezők kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Ha új munkaerőt szeretnénk felvenni, akkor ajánlás alapján kerülnek a látókörünkbe a
jelentkezők. Önéletrajz, elbeszélgetés és próbamunka szükséges ahhoz, hogy képet kapjunk a
leendő kolléga szakmai felkészültségéről. Fontos, hogy értsen a szakmában használatos
gépekhez, és emellett elengedhetetlen a kreativitás, a családias, közvetlen hozzáállás és a
szépérzék.
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Üresedés nálunk nem szokott lenni, hiszen családi vállalkozás
vagyunk, ahol a kollégák egyben rokonok is, akik szívesen dolgoznak
ebben a szakmában és szeretnék továbbvinni a vállalkozást.
Általánosan azonban elmondható, hogy kevés olyan szakember van,
aki precízen és teljes alázattal áll a munkához, ezért nagy
megbecsülés övezi a jó üvegezőket.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Sajnos nincs erre lehetőség. Lényegében egész nap állni kell, illetve a műhely az üzletünk
pincehelyiségben van, ezáltal a munka sok mozgással jár, valamint a jó látás is
nélkülözhetetlen.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nagyon ritkán változik a dolgozók összetétele, mert egy maréknyi, állandó a csapatként
működünk. Szerencsére mindenki, aki ezzel a területtel foglalkozik, nagyon szeret a
munkakörben dolgozni, így nem kérdés, hogy szívesen segítenek a családi vállalkozásban.
Persze ha a munkamennyiség megkívánja, akkor bővítjük a létszámot. Olykor egyszerre
rengeteg munkát kapunk, amit nem tudnánk különben időre elvégezni.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Folyamatosan értékeljük, véleményezzük egymás munkáját. Szükség van erre, mert így
könnyen és gyorsan meg tudjuk oldani a problémákat, illetve azonnali megerősítést és
sikerélményt tudunk nyújtani annak, aki valami nagyon jót ad ki a kezéből.
A legfontosabb, hogy aki a szakmát választja, az elhivatott legyen, tudjon együtt dolgozni
másokkal és ne ijedjen meg az új kihívásoktól, hiszen kreativitással és kézügyességgel
könnyen boldogulni lehet a bonyolultabb feladatoknál is.
7. Van-e tipikus karrierút az üvegezői pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Igen, van tipikus karrierút az üvegezői pályán. Aki elvégzi a szakképzést, utána gyakorlatra
kerül, és ha jól dolgozik, felvételt nyer egy üvegezőhöz. Amennyiben ügyes, akkor elindulhat az
önállósodás felé, saját vállalkozást nyithat.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Úgy gondolom, erre a hivatásra mindig szükség lesz, éppen ezért ajánlom a fiataloknak. Főleg
azok tudnak érvényesülni ezen a területen, akik kitartóak és nem ijednek meg a fizikai munkától
sem.
Gyönyörű, kreatív szakma ez, ahol igazi mesternek érezheti magát az ember, ha elegendő
gyakorlatot szerez. Fontos a kézügyesség és a precizitás, hiszen csak az tud érvényesülni és
hírnevet szerezni a szakmában, aki minden terméket tökéletesen ad ki a kezéből. Nincs
szükség sok szakemberre a területen, de akik ezen a területen dolgoznak, azoknak a
maximumot kell nyújtaniuk.
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