Munkaadói interjú

A fesztiválszervező
foglalkozásról

„A motiváció még ifjú koromban jött, amikor egy iskolai
rendezvényt kellett megszerveznem .”
Az interjút adta: Mocselini Rudolf ügyvezető
Cég profilja: kézműves vásárok szervezése
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 6fő
Munkakörben dolgozók száma: 6fő
Nemi arány a munkakörben: 40% nő, 60% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
1996 óta dolgozom ebben a szakmában. A motiváció még ifjú koromban jött,
amikor egy iskolai rendezvényt kellett megszerveznem.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a
szakmában Önöknél?
Fesztiválok, főleg kézművességgel kapcsolatos vásárok megszervezése országos
szinten. Külsős munkatársakkal együtt kb. 20 fővel dolgozunk.
3. Milyen módszereket használnak a fesztiválszervező kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A rátermettség alapján döntünk. A kommunikációs készség elengedhetetlen. Az
önéletrajz elbírálása után egy személyes beszélgetés van.
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munkakörben? Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem foglalkoztatunk, bár a lehetőség meglenne rá.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nem nagyon változik. Ennek az oka az, hogy szeretem a stabilitást, ezért nem
változtatom az alkalmazottakat. Természetesen, ha a feladat úgy kívánja, akkor
mindent megteszünk a jó munkaerő kiválasztása érdekében.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést
kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ha valaki jól végzi a munkáját, akkor beválik. Visszajelzésként szóbeli elismerés
van és természetesen a saját eredményeik is erre szolgálnak.
7. Van-e tipikus karrierút a fesztiválszervezői pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Biztos, hogy van. Ám mi egy kis cég vagyunk, nálunk erre nincs lehetőség.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Nem sok jó várható. Az emberek kezdenek ”elmultisodni”és egyre kevesebb igény
van a kézműves dolgokra. Ez egy izgalmas és változatos munka. Aki szereti az
embereket, a kihívásokat, az értékelni fogja.

