MUNKAADÓI INTERJÚ

A OKMÁNYSZAKÉRTŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Nem ajánlom ezt a pályát annak, aki nem érez határozott
késztetést.”
Az interjút adta: Bagi Péter – tulajdonos, magánvállalkozó
Cég profilja: szolgáltatás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: kb.1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 70 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Nyomdász az eredeti szakmám, és ebből jött az okmányszakértői státusz.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Okmányokat ellenőrzünk, mindennapos kapcsolatban vagyunk a bírósággal.
Az ő kezük alá dolgozunk, segítjük a mindennapos munkájukat.
3. Milyen módszereket használnak az okmányszakértő kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A szakmai hozzáértés elsődleges fontosságú, előzetes gyakorlat hasonló területen ami
fontos szokott lenni.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Komoly

felkészülést

igénylő

munkakör,

így

nem

áll

módunkba

alkalmazni.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nem jellemző a gyakori eltávozás. Hivatásként tekint rá minden szakértő nem csupán
szakmaként. Nyugdíjba vonulás, elhalálozás az ok amiért az összetétel változhat.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Ha megszerezte a gyakorlatot és vizsgát, akkor a dolgozó precizitása a kérdés, hogy
milyen munkába hogy állnak helyt a bíróság előtt - ha valaki hibázik, akkor többször
hívják be a bíróságra, mert nem volt 100%-os a szakvéleménye, ez

7. Van-e tipikus karrierút az okmányszakértői pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Rendőrségi vagy nyomdai vonalon szerzett tapasztalat előnyt jelenthet. Hivatástudatból
lehet csupán csinálni, máshogy nem érdemes. Ha a kriminalisztika szakirány érdekli,
ilyen területre lehet továbblépni.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Nem ajánlom ezt a pályát annak, aki nem érez határozott késztetést, hogy ilyen pályára
menjen.

