MUNKAADÓI INTERJÚ A

VENDÉGLŐS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Szeretni kell, dolgozni kell pontosan és tisztán.”
Az interjút adta: Hüse István - étterem vezető
Cég profilja: vendéglátás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 10 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 58 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1975-ben kezdtem. Hajdúszoboszlón nőttem fel, kicsit mindenki szobakiadással vagy
vendéglátással foglalkozik.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
10 fővel dolgozunk kb. Reggel árubeszerzés, 12:00-kor nyitunk, és 24:00 órakor zárunk be.
Az adminisztratív - és pénzügyeket a köztes időben végezzük el.
3. Milyen módszereket használnak a vendéglős kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Szakmai végzettség, rátermettség, becsületesség, tiszta legyen – ezek a főbb
szempontok. Egymás közt döntik el a dolgozók a próbanap után kivel tudnak együtt
dolgozni.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Jelenleg nincs, de a vendéglátásba nem is gondolom, hogy ezt a kemény fizikai munkát el
tudná látni. Egészségügyi kiskönyv nélkül nem is állunk szóba senkivel.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nem jellemző, hogy változik. Sokan mennek ki külföldre, akik jól megtanulták a szakmát.
Sajnos, az angol és német fizetésekkel nem tudok versengeni, ezért mennek ki a dolgozók
jellemzően.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Szakmai szeretet és alázat ami alapvető. Áldozzon érte és szeresse csinálni. Mindig azt
mondom: úgy főzzön, úgy szolgálja ki a vendéget ahogy a családjának, vagy saját
magának is megcsinálná. 18 éve üzemelünk, ez a legjobb visszajelzés.
7. Van-e tipikus karrierút a vendéglős pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Korrekten, kemény munkával szeretném a családomat eltartani, gyerekemet taníttatni,
utazni. Ez a tipikus vendéglős karrierút.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Szeretni kell, dolgozni kell pontosan és tisztán. Nagyon szép szakma, csak ajánlani tudom.

