Munkaadói interjú

Az újságíró
foglalkozásról

„Ez a szakma nagyon érdekes, színes, sokoldalú.”
Az interjút adta: Buzgó József
Cég profilja: sport újságírás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 87fő
Munkakörben dolgozók száma: 40fő
Nemi arány a munkakörben: 40% nő, 60% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1989 óta dolgozom ebben a szakmában. Én magam is sportoló voltam. Később edző
lettem. Miután volt újságírói végzettségem, jó lehetőségnek tartottam, hogy így maradjak
a sport közelében.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
A Nemzeti Sport a Mediaworks tagjaként van jelen. Sport események leírásáról, sportolók
és sportágak bemutatásáról írunk. Kb. 87- en dolgozunk a cégnél, ebből 40 újságíró.
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3. Milyen módszereket használnak az újságíró kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A nyelvtudás és a sportban jártasság a legfontosabb. A végzettségnek nem kell
feltétlenül szakirányúnak lennie. Vannak olyan újságíróink, akik régebben sportolók vagy
edzők voltak.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
A cég egészét nézve dolgoznak nálunk, de a Nemzeti Sportnál nem. Ezért nem tudok
nyilatkozni, bár azt tudom, hogy hátrány nem származik belőle.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Azt kell mondanom, hogy elég ritkán. Pályaelhagyók annak, de ők leginkább vagy
nyugdíjba mennek, vagy más pályára.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Szinte csak a kolléga motiváltságán múlik, hogy beválik-e a kolléga. Ha valaki nagyon
talpraesett, kitartó és tanulékony, akkor szinte biztos, hogy beválik. A visszajelzés
mindennapos. Minden nap végén értékeljük a kollégákat, ezt dokumentáljuk is és hónap
végén összesítjük. A legjobb írásokat és fotókat juttatásokkal díjazzuk.
7. Van-e tipikus karrierút az újságírói pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei
vannak a munkavállalóknak?
Igen, van karrierút. Ha innen valaki továbblép és sajtófőnök, esetleg szóvivő lesz.
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8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Sportújságírás mindig lesz. Nyilvánvaló, hogy az online felület felé fog tolódni az írás, de
a papíralapú újságírás még évtizedekig megmarad. Ez a szakma nagyon érdekes,
színes, sokoldalú. Aki érez magában tehetséget az írás iránt és szereti a sportot, az
bármikor jelentkezhet.
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