Munkaadói interjú

A sportriporter
foglalkozásról

„Tolmácsolni a nézők felé egyes sporteseményeket és közelebb
vinni a sportolót az emberekhez, egy nagyon fantasztikus érzés.”
Az interjút adta: Vobeczky Zoltán
Cég profilja: sportcsatorna
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 32fő
Munkakörben dolgozók száma: 10fő
Nemi arány a munkakörben: 40% nő, 60% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
25 éve vagyok a szakmában. Motivációm a sport szeretete volt. Én magam is sportoltam,
elég eredményesen. Miután befejeztem az aktív sportot, riporter lettem.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Cégünk, az M4 Sport az MTVA részeként működik. Tematikus, csak sporttal foglalkozó
csatorna vagyunk. Hétköznap 6-8 órában, hétvégén több mint 12 órában sugárzunk
sporttal kapcsolatos adásokat.
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3. Milyen módszereket használnak a sportriporter kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Vannak a pályakezdők, akiknél a motiváltságot és a felkészültséget nézzük. Illetve azt,
hogy mi mindent kell megtanítanunk még nekik és mennyire hatékonyak a tanulásban. A
már aktívan dolgozó kollégákat pedig a szakmai múltjuk határoz meg. A nyelvtudás
nagyon fontos, de a végzettség nem feltétel.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Törekszünk rá, de jelenleg nincs ilyen alkalmazottunk.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Minimális a fluktuáció. Itt nálunk viszonylag fix munkatársak vannak. Ennek az az oka,
hogy jelenleg itthon a mi cégünk az egyik vezető pozíciót tölti be. Tehát nálunk dolgozni
elismerés.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A tehetségtől és a befektetett munkától. Hiszen itt folyamatosan képezni kell magunkat és
mindig felkészültnek, naprakésznek kell lennünk. Folyamatosan értékeljük a kollégákat.
Leülünk és átbeszéljük a dolgokat. Ha valami kimagaslóan jó, akkor jutalmat is kapnak.
7. Van-e tipikus karrierút a sportriporteri pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei
vannak a munkavállalóknak?
Karrierútról nem nagyon tudnék nyilatkozni. Természetesen szakmán belüli előrelépés
lehetséges. Hiszen, ha lentről kezdi, akkor egészen a felső, senior szintig viheti valaki.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Az, hogy mi várható, nem tudnám megmondani, de megjósolni sem. Egyet viszont
mondhatok.
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sporteseményeket és közelebb vinni a sportolót az emberekhez, egy nagyon fantasztikus
érzés.
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