MUNKAADÓI INTERJÚ A

VÁMÜGYINTÉZŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ha valaki kitartó és elhivatott, az saját vállalkozóként is
tud labdába rúgni a későbbiekben.”
Az interjút adta: Zsidi István - tulajdonos
Cég profilja: szolgáltatás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 32 fő
Munkakörben dolgozók száma: 28 fő
Nemi arány a munkakörben: 40% nő, 60% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1991 óta dolgozom ezen a területen. Véletlenül kerültem ebbe a szakmába,
miután a rendszerváltozásnál szükség volt egy emberre hogy ezt a posztot
betöltse.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Fő profil: vámügyintézés. Közvetlen és közvetett képviselet. Rendelkezünk
minden szükséges engedéllyel, ami ebben a szakmában szükséges. 32 fő
van a cégnél a külsős munkatársakkal együtt.
3. Milyen módszereket használnak a vámügyintézők kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Középfokú végzettség szükséges, vámügyintéző képesítés, és mostanában
az angol nyelv ismeretét is szempontként értékelik.
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munkakörben? Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
1 főt jelen esetben – ő cukorbeteg. A fizetéséhez jön még ezzel kapcsolatos
támogatás, de ugyanannyit dolgozik mint a többi kollega.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nyugdíj miatti lemorzsolódás a gyakori. Megfelelő fizetést adunk, és a
dolgozók elégedettek.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Régi munkatársak vannak, a kommunikációs csatorna már jól bevált, ezért ha
megbeszéljük a pozitív és negatív dogokat ez hatékony módszernek tűnik a jövőben
is.
7. Van-e tipikus karrierút a vámügyintéző pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Részleg – és kirendeltség vezetői munkakörökbe lehet vámügyintézőből
feljebb lépni. Ha valaki kitartó és elhivatott, az saját vállalkozóként is tud
labdába rúgni a későbbiekben.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Új rendszerek jönnek be jövő évtől. Sok kihívás várható.

