MUNKAADÓI INTERJÚ

A FAESZTERGÁLYOS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ha rendesen kitanulják a szakmát, garantált megélhetést
tud biztosítani.”
Az interjút adta: Hajdu László
Cég profilja: faesztergályozás
Szektor: verseny szféra
Dolgozók száma: 3 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1967 óta dolgozom ezen a pályán, ez egy családi vállalkozás, az édesapám is ezzel
foglalkozott és most az én fiam is ezzel foglalkozik ez lesz majd a szakmája.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Cégünk faesztergályozással foglalkozik. Hárman dolgozunk a vállalkozásban, én vagyok
az ügyvezető, a fiam pedig az ügyvezető helyettes, az értékesítéssel és az adminisztratív
munkákat a feleségem végzi el.
3. Milyen módszereket használnak a faesztergályos kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Körülbelül 10 évvel ezelőtt megszűnt a faesztergályos képzés, így sajnos nincsenek
nagyon jelentkezők, akik közül válogatni lehetne.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek
A fentebb említett ok miatt nincsenek új szakmabeliek, csak régebbiekkel találkozok.
Köztük pedig nem tudok erre példát.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nem változik, évtizedek óta ugyanazok az emberek dolgoznak a szakmában. ennek oka a
képzés hiánya.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Egy új embernél a legfontosabb a kézügyesség és a kitartás, nem lehet pusztán
magolással elsajátítani. Illetve ha megtanulta a szakmát, akkor legyen is kedve csinálni,
akkor biztosan a pályán marad.
7. Van-e tipikus karrierút a faesztergályos pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincs különösebb konkrét továbblépési lehetőség, a siker itt azon múlik, mennyire
kreatívak és bevállalósak az emberek, mivel nagyon sok fajta munkát lehet végezni.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Lévén hogy kihaló félben lévő szakmáról beszélünk, ha rendesen kitanulják a szakmát,
garantált megélhetést tud biztosítani, nincs komoly verseny jelenleg a piacon.

