Munkaadói interjú

A BELGYÓGYÁSZ
foglalkozásról

„Sok tanulással és kitartással egy nagyszerű szakma
birtokosa lehet.”
Az interjút adta: G. Kiss Gyula, belgyógyász;
Cég profilja: belgyógyászat, gyógyítás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 50% nő, 50% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 55 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Tulajdonképpen 1986 óta dolgozom a szakmában. Alapvetően a belgyógyászat szerteágazó
mivolta motivált, azt tartottam érdekesnek, hiszen akkoriban még számos betegség
gyógyítását, a gyomor-, szív, kardiológiai gyógyászat területeit fedte le ez a szakma.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Van egy magán cégem, aminek keretein belül belgyógyászati és gasztroenterológiai
szolgáltatásokkal foglalkozom. 2 fő képezi a cégem létszámát.

3. Milyen módszereket használnak a belgyógyász kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Első sorban hirdetés útján kerülnek kiválasztásra a jelentkezők, valamint korábbi ismerősök
tapasztalatai és ajánlásai alapján. Fontos a szakmai tudás, és az illető megbízhatósága.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nincsen megváltozott munkaképességű személy a munkakörben a cégünknél, hiszen 2
személyes

a

cég.

Emiatt

előnyeit,

hátrányait

nem

tapasztaljuk

a

megváltozott

munkaképességű személyek alkalmazásának.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nem változik az összetétele a cégnek, mivel ez egy stabil cég, évek óta ebben a formában
és összetételben működik. Tulajdonképpen ketten vagyunk, és már évek óta együtt
dolgozunk.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Nagyon fontos a szakmai tudás, az emberszeretet, de a jókedv és kitartás is
elengedhetetlen ezen a pályán. A visszajelzések terén egyrészt szóbeli, másrészt anyagi
visszajelzések érkeznek.

7. Van-e tipikus karrierút a belgyógyász pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei
vannak a munkavállalóknak?
Továbblépési lehetőségnek a cégem bővítését látom, ugyanis magán klinikát tervezünk
építeni. Ez lehet reális továbblépés a belgyógyászati szakmán belül.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Egy magánklinika megépítése egy barátommal a várható jövőbeni fejlődés a saját
területemen, környezetemben. Az egyik legszebb pálya a belgyógyász terület, ezért ajánlom
ezt a karriert az érdeklődőknek.

