Munkaadói interjú

A HASZNÁLTRUHA KERESKEDŐ
foglalkozásról

„Aki beválik az biztos, hogy szereti a kereskedelmet,
eladni, vevőkkel bánni.„
Az interjút adta: Kiss Erika, munkáltató
Cég profilja: használt ruha kereskedelem
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 12 fő
Munkakörben dolgozók száma: 6 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Kb. 3,5 éve. Nem ez a végzettségem, hanem vendéglátós vagyok. A kiszolgálás és alázat
mindkét helyen adott.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
12 fővel dolgozunk ebből hatan kereskedők.

3. Milyen módszereket használnak a használtruha kereskedő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Mindenképpen fontos, hogy meglegyen a végzettsége. Némi tapasztalat, és kedvesség,
előzékenység, ami még szempont.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Sajnos, nem tudunk, mert kemény fizikai munka, ami a munkakörhöz tartozik.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Néha azért változik, mert nem bírják a fizikai munkát. Félévente szokott
elmenni/jönni dolgozó.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Aki beválik az biztos, hogy szereti a kereskedelmet, eladni, vevőkkel bánni. Aki nem ez a
típus, hamar kiesik. Ha felmerül valami probléma azt személyesen beszéljük meg.

7. Van-e tipikus karrierút a használtruha kereskedő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Azt gondolom, van karrierút. Akinek van rálátása pl. a ruhák igényes szétválogatásában az
tud továbblépni, fejlődni mint boltvezető, üzletvezető.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Sok mindenki öltözik turkálóból, nem csak azért mert adott esetben nincs pénze, hanem
mert egyedibb és méretarányosabb ruhák vannak.
Aki szereti a divatot és emberekkel tud bánni, az megtalálja az elképzeléseinek megfelelő
munkakört.

