MUNKAADÓI INTERJÚ A

PANZIÓS, FALUSI VENDÉGLÁTÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Önfoglalkoztatás. Az ember maga osztja be az idejét, a saját
maga üteme szerint halad”
Az interjút adta: Kovács Pál – tulajdonos, ügyvezető
Cég profilja: Falusi turizmus
Szektor: Versenyszféra
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 50% nő, 50% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 34 év
1. Mióta tevékenykedik ezen a területen?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2000 óta, azaz 15 éve. Egy turisztikai egyesületet alapítottam, attól kezdve kezdtem el
foglalkozni az adott területtel.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége falusi szállásadók érdekképviseletével
foglalkozik. 2 fő foglalkoztatott van, 19 megyei szervezet, 2300 tag. Felépítését tekintve
Elnök, alelnökök, központi iroda, minden megyében 1 megyei szervezet.
3. Milyen módszereket használnak a panziós, falusi vendéglátó kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Gyakornokokat szoktunk választani különböző felsőoktatási intézményekből. Ez nekik is jó
lehetőség, nekünk meg egy költséghatékony módszer. Személyes meghallgatás során
választjuk ki a jelentkezőket és e szerint döntjük el alkalmas e valaki a pozíció betöltésére.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Szívesen alkalmaznánk, de nincs rá keretünk jelenleg.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nincs fluktuáció nálunk. Szerencsére a csapat stabil és megbízható évek óta.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ez elhivatottság, érzék kérdése. Van, aki ért az emberekhez, tud a problémákra zsigerből
megoldást találni, van az a típus aki nem. Ez elég hamar kiderül. Több foglalás, több
elégedett, visszatérő vendég, ami egyértelmű visszajelzés a dolgozóink számára.
7. Van-e tipikus karrierút a panziós, falusi vendéglátó pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Ez elsősorban önfoglalkoztatás, nincs igazán karrier lehetőség benne.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Önfoglalkoztatás. Az ember maga osztja be az idejét, a saját maga üteme szerint halad.
Nincs felettese.

