Munkaadói interjú

A TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUS
foglalkozásról

„Nyugodtan mondhatom, hogy a távközlés körül forog most a világ.”
Az interjút adta: Berényi Gábor műszaki igazgató
Cég profilja: távközlési és informatikai
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 45 fő
Munkakörben dolgozók száma: 15 fő
Nemi arány a munkakörben: 8% nő, 92% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Én már több mint húsz éve a pályán vagyok. Olyan nagy motivációm nem volt, leginkább
a szakma szerteágazósága és gyors fejlődése vonzott.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Mi távközlési berendezéseket telepítünk és üzemeltetünk Magyarország nagy szolgáltatói
számára. Van egy ügyvezető igazgató, egy műszakvezető, vannak menedzserek és
utánuk jönnek azok a csoportok, akik a munkákat végzik.
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3. Milyen módszereket használnak a távközlési technikus kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Mindenképpen

szakirányú

végzettséget

nézünk.

Technikumokat,

felsőoktatási

intézményeket keresünk fel. Vannak, akik itt kapják az utolsó éves képzésüket. Szinte
mondhatnám, hogy mi neveljük ki őket magunknak.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Kimondottan nem, de nem lennénk elzárkózva tőle. Amikor pályázatot hirdettünk meg,
nem volt a jelentkezők között ilyen ember.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Az összetételünk nem nagyon szokott változni, a mennyiségünk inkább. De azt
mondhatom, hogy szerencsére növekvő tendenciát mutatunk. Az lehet az oka, hogy
nálunk a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb munkáig mindenre van lehetőség.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Ez szerintem csak attól függ, hogy az ember mennyire akar. Mennyire kitartó és mennyire
képes fejleszteni magát. Egyrészt a munkák végén elmondjuk, hogy milyen sikert értünk
el. Természetesen kiemeljük, ha valakinek a munkája figyelemreméltó és ezt anyagilag is
értékeljük.
7. Van-e tipikus karrierút a távközlési technikus pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Hát hogyne. Itt, ha valaki fejleszti magát, akkor a legaljáról a legtetejére juthat. Vagyis
egy egyszerű szakképzettséggel is el lehet kezdeni és, ha megfelelő tanulmányokat vagy
tapasztalatokat szerez, akkor akár a tervezésig is eljuthat.
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8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ha tudnám, hogy mi várható, akkor esetleg más szakmát választottam volna. Én azt
mondom, hogy mindenképpen fejlődés várható és hosszútávon kell ebben gondolkozni.
Aki szereti a technikát, a műszaki dolgokat, az itt mindent láthat. Nyugodtan mondhatom,
hogy a távközlés körül forog most a világ.
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