MUNKAADÓI INTERJÚ A

MOZIJEGYPÉNZTÁROS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Aki a mozi környékére kerül, bármilyen munkakörben az,
szereti a filmeket és örül, ha a munkája ehhez kapcsolódik.”
Az interjút adta: Fejér Tamás – személyi vezető
Cég profilja: kultúra, szórakoztatás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 6 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 36 év

1. Mióta tevékenykedik ezen a területen?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2013 óta mozizom. Aki a mozi környékére kerül, bármilyen munkakörben az, szereti a
filmeket és örül ha a munkája ehhez kapcsolódik.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Egy rendezvényszervező cége Debrecennek (Főnix) ami alá a mozi tartozik. 2
pénztárosunk van jelenleg. 2 gépészünk van és jó pár büfésünk, takarítóból 1 fő, és én
vezetem őket.
3. Milyen módszereket használnak a mozijegypénztáros kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Felelősségteljesen lássa el munkakörét (pénzzel való bánás), jól kommunikáljon a
vendégekkel, és a talpraesettség sem hátrány.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Jelenleg nincs ilyen munkatársunk.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nem változik az összetétel. Aki elmegy az munkahelyet és munkakört vált, vagy másik
városba költözik.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ha a munkáját fennakadások, hibák nélkül végzik. Tőlem kapják a szóbeli visszajelzést a
pénztárasok.
7. Van-e tipikus karrierút a mozijegypénztáros pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincs kifejezetten ilyen, általában amire felvettük a dolgozót az adott munkakörbe,
hosszútávon ott is marad.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Hiszem, hogy nem változik a mozik iránti érdeklődés, hiszen ez is egy kikapcsolódási
forma, amire később is szükség lesz az embereknek. Aki tud, szeret ülni és aki az érdekes
közeget és esetlegesen felmerülő apró problémákat higgadtan tudja kezelni annak
ajánlanám.

