Munkaadói interjú

A MOBILALKALMAZÁS FEJLESZTŐ
foglalkozásról

„Hatalmas perspektíva van benne és a piac még nem telített”
Az interjút adta: Gesztely- Nagy Olivér, programtervező
Cég profilja: számítástechnika
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 5 fő
Munkakörben dolgozók száma: 4 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2010 óta foglalkozom ezzel. Az első ötlet akkor jött, amikor egy vitorlás versenyen voltam
és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha a hajók helyzetét rögzíteni lehetne egy
térképen és folyamatosan nyomon lehetne követni őket.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Mobilalkalmazások tervezésével, fejlesztésével és frissítésével foglalkozunk. Minden
platformra dolgozunk. Összesen négyen vagyunk fejlesztők a cégben.
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3. Milyen módszereket használnak a mobilalkalmazás fejlesztő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Fontos a meglévő tapasztalat és gyakorlat. A főbb platformokat kiválóan kell ismernie.
Nyelvtudás. Ezek a legfontosabb feltételeink.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem alkalmazunk ilyen személyt. Akadálya nem lenne, ha ő megfelel az elvárásoknak.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nálunk kicsi a fluktuáció. Akik itt dolgoznak, azok szeretnek itt. Jó és fix munkahelyet
biztosítunk, folyamatos munkákkal.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Ha ismeri az összes platformot, ha gyorsan tanul és fogékony az új dolgokra és képes
önállóan dolgozni, akkor beválik. Minden munka során leülünk és megbeszéljük, hogy
mik a hibák és mik a pozitívumok.
7. Van-e tipikus karrierút a mobilalkalmazás fejlesztő pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Gyakorlatilag csak előrelépés van. Először gyakornokok, aztán juniorfejlesztők, fejlesztők
és végül seniorfejlesztők lesznek.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Gyakorlatilag hatalmas perspektíva van ebben és a piac még nem telített. Folyamatos és
gyors a fejlődés. Most ez a jövő szakmája, a számítástechnika. Aki érzi ezt a vonzódást,
aki képes új dolgokat kitalálni és megalkotni, annak ajánlom ezt a szakmát.
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