MUNKAADÓI INTERJÚ A

JOGI ASSZISZTENS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Mindig szükség van egy professzionális kiszolgáló
személyzetre.”
Az interjút adta: Szőke Noémi
Cég profilja: Ügyvédi iroda
Szektor: Versenyszféra
Dolgozók száma: 60 fő
Munkakörben dolgozók száma: 7 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 32 év

1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
10 éve dolgozom ebben a szakmában. Szeretem a pörgést az életemben és aktívan
használni szerettem volna a nyelvtudásomat.
2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Cégünk egy ügyvédi iroda. Kiterjedt nemzetközi ügyfélkörrel. Összesen 60-an vagyunk,
ebből 40 fő ügyvéd, a többiek az adminisztráció részét képezik.
3. Milyen módszereket használnak a jogi asszisztens kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Nyelvtudás a lehető legmagasabb szinten. Aztán számítógépes ismeret. A munka nem
diplomához kötött, de azért szeretjük a magasan kvalifikált kollégákat.
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4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nálunk erre nincs lehetőség.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Ritkán változik. Két dolog szokott bekövetkezni. Először, hogy egy kolléganő szülési
szabadságra megy és a másik lehetőség, ha valaki nyugdíjba vonul. Az állandóság oka,
hogy jól meg van fizetve a munkájuk.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A maximális terhelhetőségétől, a rugalmasságától, a jó csapatmunkájától. Szóbeli
elismerést kapnak negyedéves értékelések során.
7. Van-e tipikus karrierút a jogi asszisztensi pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Sajnos itt nincs karrierút. Előrelépés pedig csak akkor lehetséges, ha tovább- vagy átképzi
magát valaki.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Ennek a szakmának nagy jövője lehet. Jogi asszisztenciára mindig szükség van. Mindig
szükség van egy professzionális kiszolgáló személyzetre. Ha valaki szereti a pörgést, az
aktív munkatempót, szereti az embereket, arra vár ez a munka.
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