Munkaadói interjú

A jövedelemadó szakértő
foglalkozásról

„Erre a szakmára mindig szükség lesz.”
Az interjút adta: Gyapjas István adószakértő
Cég profilja: adótanácsadás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 4fő
Munkakörben dolgozók száma: 4fő
Nemi arány a munkakörben: 10% nő, 90% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2002 óta dolgozom ebben a szakmában. A könyvvizsgálói végzettségemet szerettem
volna kiegészíteni és tovább fejleszteni a tudásomat.
2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Könyvvizsgálat, könyvelés a cég fő profilja. Emellett adószakértői véleményeket és
tanácsokat is adunk. Jelenleg négyen dolgozunk a cégnél.
3. Milyen módszereket használnak a jövedelemadó szakértő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Pályázat alapján keresünk új munkatársat. Az első és legfontosabb szempont a
végzettség. Ha az megvan, akkor egy személyes beszélgetés jön, ahol azt nézzük, hogy
mennyire tud önállóan dolgozni és alkalmazkodni az új helyzetekhez.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek? Milyen előnyeit és hátrányait
tapasztalják ennek?
Ha valaki megfelelne a követelményeknek, akkor minden további nélkül dolgozhatna.
Nálunk erre még nem volt jelentkező. Így sajnos nem tudok nyilatkozni előnyről vagy
hátrányról.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nagy változások nincsenek. Természetesen, ha valaki elhagyja a céget, bármilyen okból
kifolyólag,

akkor

pályázatot

hirdetünk.

De

ez

tényleg
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6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Fontos, hogy tudjon az emberekkel bánni. A felkészültség, az informáltság nagyon
fontos. Természetesen rendszeres minősítés van nálunk. Ez szóbeli elismerést jelent.
7. Van-e tipikus karrierút a jövedelemadó szakértői pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus karrierút nincsen, de továbblépés van. A szakmán belül más területek
megtanulása, illetve egy nagyvállalatnál vagy nemzetközi cégnél el lehet helyezkedni.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Erre a szakmára mindig szükség lesz, de kiemelkedő nagy változások biztos nem
lesznek. Aki szereti a számokat, szeret folyamatosan tanulni, szeret emberekkel
foglalkozni, annak ajánlom.

