MUNKAADÓI INTERJÚ

A NYOMDÁSZ, NYOMDAIPARI GÉPMESTER
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ez a terület határozottan fejlődik, egyre nagyobb
szükség van a világban reklámanyagra.”
Az interjút adta: Nyerti Brigitta
Cég profilja: nyomdaipar
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 86 fő
Munkakörben dolgozók száma: 40 fő
Nemi arány a munkakörben: 5 % nő, 95 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Két éve vagyok ennél a cégnél. Szerettem a gyerekkorom reklámjait, mindig szellemesnek
találtam őket, ez motivált, hogy ehhez a céghez jöjjek dolgozni.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel az a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Cégünk vizuális, nagyméretű nyomdatermékek gyártásával foglalkozik. Körülbelül 40
nyomdász van a cégnél.

3. Milyen módszereket használnak a nyomdász, nyomdaipari gépmester kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A szakmai tapasztalat és a végzettség a legfontosabb, illetve elvárjuk, hogy jó hozzáállása
legyen a munkavállalónak az új környezethez.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Jelenleg nincs ilyen személy ebben a munkakörben nálunk, korábban viszont volt már erre
példa. Ez azelőtt történt, hogy engem alkalmaztak volna itt, így nem tudok róla, milyen volt
a munkája megítélése.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Átlagosan egy-másfél évig dolgozik egy nyomdász nálunk, de van olyan is, aki már tíz éve
nálunk van. Leginkább a dolgozóktól függ, meddig szeretnének ebben a munkakörben
maradni.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Akár pozitív, akár negatív értékelése van a munkájuknak, arról tájékoztatva vannak.
Leginkább a dolgozón múlik, mennyire akar ezen a pályán maradni, a mi cégünk pedig
biztosítja ehhez a megfelelő körülményeket.

7. Van-e tipikus karrierút a nyomdász, nyomdaipari gépmester pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Van karrierút nálunk. Az emberek általában csomagolással, utómunkával kezdenek nálunk.
Innen a megfelelő hozzáállással tovább lehet lépni, akár ilyen jellegű szakmai végzettség
nélkül is. Egy kollégánk például hasonlóan alacsony beosztásban kezdte és 7-8 év alatt lett
belőle középvezető a cégnél.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Ez a terület határozottan fejlődik, egyre nagyobb szükség van a világban reklámanyagra.
Ennek az alapja pedig a nyomdaipar. A mai világban pedig minél nagyobb fizikai igénye
van egy munkának, annál nagyobb szükség van rá.

