Munkaadói interjú

A TÁVFŰTÉSI HŐKÖZPONT KEZELŐ
foglalkozásról

„Ez viszont egy stabil és fix munka”
Az interjút adta: Arányi Csaba, műszakvezető
Cég profilja: távhőszolgáltatás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 24 fő
Munkakörben dolgozók száma: 10 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 45 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
6 éve dolgozom a szakmában. Az energiatakarékosság segítése vezetett ide.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?

Távhőszolgáltatást biztosítunk Mohács Város Önkormányzatának területén. Van egy
ügyvezető. Van műszakvezető, a gazdasági osztályon dolgozók és a szakmunkások.

3. Milyen módszereket használnak a távfűtési hőközpontkezelő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

1

Elsősorban a végzettséget nézzük. Aztán a gyakorlatot. Ha egyéb szakterületen is
szereztek tapasztalatot, akkor az még jobb. Nincs módszer, önéletrajz és személyes
beszélgetés van.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Alkalmazunk, de nem ebben a munkakörben. Hátrányt nem tapasztalunk. Jól végzi a
munkáját, mint a többiek.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Ritkán változik. Innen leginkább csak nyugdíjba mennek az emberek. Szeretnek itt
dolgozni és ez itt stabil munka.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Képzettség és hozzáállás, csak ennyitől függ. A jó dolgozók tanulékonyak és
figyelmesek. Szóbeli értékelés rendszeresen van. Év végén pedig juttatások járnak.

7. Van-e tipikus karrierút a távfűtési hőközpontkezelő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Karrierút az nincs. Esetleg továbblépés van. Ha valaki elég jól dolgozik és érdemes rá,
akkor akár csoportvezető is lehet. Majd aztán a későbbiekben műszakvezető.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Azt sajnos nem tudom megmondani, hogy mi várható ezen a területen. Reméljük a
legjobbakat. Ez viszont egy stabil és fix munka.
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