MUNKAADÓI INTERJÚ
A STYLIST
FOGLALKOZÁSRÓL
„Kreatív munkakör kihívásokkal és jó elhelyezkedési feltételekkel”
Az interjút adta: Makány Márta, stylist
Foglalkozási terület: Divattervezés és stylist
Szektor: Versenyszféra
Dolgozók száma: 4 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 fő
Nemi arány a munkakörben: 66 % nő, 33 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 50 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
A 90-es évek vége óta. Az Iparművészeti Egyetemen végeztem, mindig is divattervezéssel
és az emberek öltöztetésével akartam foglalkozni.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Divattervezéssel, jelmeztervezéssel és stylinggal foglalkozunk. Mivel kis cégről van szó,
ezért a mi esetünkben nem jellemző a főnök-beosztotti viszony. A munkákat közösen
végezzük és mindenkinek a véleményére adunk. Egy szabász és egy varrónő segíti a
munkánkat.
3. Milyen módszereket használnak az alkalmazottak kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Elsősorban szakmailag kell tökéletesen teljesíteni, de nagyon fontos a megbízhatóság és
az, hogy gördülékenyen tudjunk együtt dolgozni. Ezek a tulajdonságok nélkül nem
lehetséges a jó csapatmunka, márpedig ebben a szakmában ez elengedhetetlen.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Igen, alkalmazunk megváltozott munkaképességű személyt, aki teljes értékű tagja a
csapatnak.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Ritkán. Hűségesek vagyunk az alkalmazottainkhoz és ők is hozzánk.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A szorgalomtól és a kitartástól függ. Ha szépen dolgoznak az emberek, az mindig
dicséretet von maga után.

7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán? Milyen továbblépési lehetőségei vannak a
munkavállalóknak?
Nincs tipikus út, minden életpálya egyedi. Nálunk dolgozni, azt hiszem, jó ajánlólevél,
valószínűleg hasonló cégeknél dolgozhatnak majd, ha úgy dönt valaki,hogy továbblép.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Egyre

több

külföldi

produkciónál

(fotózás,

filmforgatás,

reklámok)

választanak

magyarországi helyszínt, így egyre több stylistnak van lehetősége ezekben részt venni,
tanulni és megismerni mások munkához való viszonyát, szakmai és morális hozzáállását.
Ezek nagyon fontosak a kezdők és a már régóta szakmában lévők számára is. Aki szereti
a munkáját, annak ezek a sokszor fizikailag is megerőltető munkanapok is örömöt fognak
jelenteni. Ezért érdemes csinálni.

