MUNKAADÓI INTERJÚ A

HÁLÓZATI INFORMATIKUS (WEBMESTER)
FOGLALKOZÁSRÓL

„Egyre jobban előtérbe kerül a számítógép és az internet. Ezen
keresztül nyílik ablak a világra.”
Az interjút adta: Immobilis Partners Kft ügyvezetője
Cég profilja: weboldalak létrehozása és üzemben tartása
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 0% nő, 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2010 óta vagyok a szakmában. A motivációm az volt, hogy jelenleg ez a
leggyorsabban fejlődő iparág és ennek részese akartam lenni.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel az a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Weboldalak létrehozása és üzemben tartása a fő profilunk. Megalkotjuk a kért oldalt,
rendszeresen karbantartjuk és fejlesztjük. Ketten dolgozunk a cégnél, de munkától
függően, vannak külsős cégek, akik besegítenek.
3. Milyen módszereket használnak a hálózati informatikus (webmester) kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Ismeretség alapján dolgozunk együtt. Miután ez egy elég bizalmi szakma, itt akárki
nem pályázhat. Fontos a tudás, a gyakorlat, de leginkább a diszkréció. A munka
minősége és az együttműködő készség együtt a tényező.
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Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nálunk nincs, de a munka összetételéből kifolyólag, el lehet képzelni, hogy
dolgozzanak.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Állandó csapattal dolgozunk, ezért mondhatom, hogy szerencsére ritkán változnak a
kollégák. Pontosan a megbízhatóság és a diszkréció miatt.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ha az ember szereti, amit csinál, diszkrét és elkötelezett, akkor beválik. A kreativitás
és az önállóan dolgozni tudás is része annak, hogy beválik-e valaki. Szóbeli
visszajelzés van a munka minőségéről. Illetve az, hogy az adott cég vagy
magánszemély, akinek dolgozunk, folyamatosan biztosítja nekünk a munkát.
7. Van-e tipikus karrierút a hálózati informatikus (webmester) pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nem tudnám megmondani, hogy van-e tipikus karrierút. Ebben a szakmában hosszú
időt el lehet tölteni. Ha az ember folyamatosan képezi magát, akkor egy nagyobb,
nemzetközi céghez is elmehet vagy akár saját vállalkozásba is kezdhet.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ezen a területen várható a fejlődés. Egyre jobban előtérbe kerül a számítógép és az
internet. Ezen keresztül nyílik ablak a világra. Aki szereti a kreatív munkát, ért az
informatikához, szeret alkotni, annak itt a helye. Ez a szakma változatos és
kihívásokkal teli. Aki nyitott ezekre a dolgokra, az szeretni fogja.

