MUNKAADÓI INTERJÚ A

RENDSZERGAZDA
FOGLALKOZÁSRÓL

„Az informatika fejlődésével egyre több szakemberre van
szükség ezen a területen.”
Az interjút adta: Balázs Zoltán, ügyvezető
Cég profilja: Informatika
Szektor: Versenyszféra
Dolgozók száma: 60 fő
Munkakörben dolgozók száma: 5 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben? Mi motiválta arra, hogy erre a
pályára lépjen?
Öt éve dolgozom a szakmában, az informatikai műszaki megoldások gyors fejlődése,
az érdekes, változatos feladatok motiváltak a pályaválasztásban.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
A cég informatikai szolgáltatásokkal és kereskedelemmel foglalkozik, a rendszergazda
munkakörben dolgozó öt fő ellátja a saját rendszerek támogatása mellett fizető
megrendelők rendszereinek az üzemeltetését is.
3. Milyen módszereket használnak az alkalmazottak kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A jelentkezők közül a szakmai tudás alapján előválasztottak közül a határozott
fellépésű, önálló munkavégzésre alkalmas szakembereknek kínálunk alkalmazási
lehetőséget.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Pillanatnyilag nem, de a Help-Desk munkakört és a telefonos terméktámogatást ellátó
rendszergazdák esetében a mozgáskorlátozottság nem lenne akadály az
alkalmasságban.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
A dolgozók összetétele stabil, változásra néhány évente kerül sor. Oka ennek az, hogy
a betanulási időszak hosszú, ezért mindkét félnek (munkaadó, munkavállaló) megéri a
hosszú távú alkalmazás felé törekedni.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A technikai érdeklődés mellett az állandó tanulásra való hajlandóság nagyon fontos, az
informatika gyors változása miatt. A dolgozókat évente személyes elbeszélgetés során
értékeljük, illetve a munkahelyi vezetők folyamatosan figyelemmel kísérik a
munkavégzést, azonnali visszajelzést adva.
7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A tipikus rendszergazda, amennyiben a pályán marad, az egyre több elvégzett
tanfolyam és gyártói vizsga miatt műszaki szakértőként tud a későbbiekben
tevékenykedni.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
A jövőben a rendszergazdák tevékenységi köre bővülni fog, főleg a szoftver rendszerek
ismerete lesz a meghatározó. Az érdeklődők biztos, hosszú távon is jól jövedelmező
foglalkozáshoz juthatnak, amelyben megszerzett gyakorlat megfelelő nyelvtudás esetén
itthon nemzetközi termék támogató központokban, illetve külföldön is jól hasznosítható.

