MUNKAADÓI INTERJÚ A

VILLAMOS GÉPEK ÉS KÉSZÜLÉKEK
MŰSZERÉSZE, JAVÍTÓJA FOGLALKOZÁSRÓL

„Aki ezen a pályán elindul, nagyon sok tudást
felszedhet, és nagyon sokfelé orientálódhat.”
Az interjút adta: Miklósi Lajos, csoportvezető, munkáltató
Cég profilja: ipari szolgáltatás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 25 fő
Munkakörben dolgozók száma: 10 fő
Nemi arány a munkakörben: 10 % nő, 90 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
42 éve vagyok ebben a szakmában. Mindig tudni akartam, hogyan működnek a gépek
amiket használunk, ez vitt erre a pályára.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Villamos- és gépészszerelőink vannak, ők komplett javítási munkákat végeznek, gépész
és villamos javításokat végzünk. 10 főt foglalkoztatunk.
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3. Milyen módszereket használnak a villamos gépek és készülékek műszerésze,
javítóinak kiválasztása során? Milyen szempontok alapján választanak a
jelentkezők közül?
Az a probléma, hogy ebbe a munkakörbe nem jelentkeznek. Ha mégis, akkor elsősorban
a szakmai tapasztalata a fontos, mert mi nem tanítunk be embereket.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nincsen az alkalmazásunkban ilyen dolgozó, de ha szeretnének nálunk dolgozni,
szívesen fogadjuk őket. Vannak olyan feladatok, amiket önállóan el tudnának látni és
hozzá tudnának járulni a munkafolyamathoz.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
15-20%-os a fluktuáció, évente öt emberből körülbelül egy elmegy. Ennek oka általában,
hogy magasabb kereseti lehetőség kínálkozik, vagy szeretne olyan munkát, amit itthon
tud végezni, nekünk ugyanis sok külföldi megbízásunk is van.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Fontos hogy jó legyen a hozzáállása, akarjon tanulni. Minden évben van egy írásos
értékelés, illetve ezt személyesen is megbeszéljük.
7. Van-e tipikus karrierút a villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója
pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Igen, van karrierút, nálunk szakosodhatnak, van lehetőség a továbbképzésre és
mesterképzésre is. Illetve erre valaki alkalmas és akkor törekedni, az csoportvezetővé
válhat.
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8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Sajnos nagyon gyászosan fest a helyzet, az várható hogy szép lassan kihalnak a
villamos szerelők. Szerintem ez egy nagyon sokoldalú terület. Aki ezen a pályán elindul,
nagyon sok tudást felszedhet, és nagyon sokfelé orientálódhat. Valamint lehetőség van
továbbképzésre és szakosodásra is.
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