MUNKAADÓI INTERJÚ

A DÍSZTÁRGYKÉSZÍTŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Mindig is szerettem a művészetet, ezért kerültem erre a helyre.”
Az interjút adta: Erdei Viktor
Cég profilja: porcelán dísztárgykészítés
Szektor: verseny szféra
Dolgozók száma: 1500 fő
Munkakörben dolgozók száma: 300 fő
Nemi arány a munkakörben: 50 % nő, 50 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2011 óta dolgozom a cégnél. Mindig is szerettem a művészetet, ezért kerültem erre a helyre.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Én vagyok a termékfejlesztési vezető, az a feladatom, hogy friss és érdekes termékek
kerüljenek ki a gyárból. Körülbelül 300 dísztárgykészítő van nálunk.

3. Milyen módszereket használnak a dísztárgykészítő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Kreativitást várunk el, mivel szép és esztétikus tárgyakat kell megálmodnunk. Fontos a
kézügyesség és a kitartás, mert a munka jellemzően aprólékos és sok időt vehet igénybe.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Elképzelhetőnek tartom, de nincs ilyen munkatársunk. Nem tudok bővebben erről a témáról
mit mondani.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nem jellemző, hogy változna. Nagyon megbecsülik ők is és a cég is a munkájukat, ezért
szeretnek itt dolgozni az emberek.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Mindenképp szükséges, hogy olyasmiket álmodjon és valósítson meg, ami megkülönbözteti
a többi versenytársától. Szóban értékeljük a dolgozókat.

7. Van-e tipikus karrierút a dísztárgykészítő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nem tudok karrier utat. Továbblépési lehetőség sincs, ha ügyes, ismerni fogják a nevét és
sok megrendelése lesz.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Rengeteg külföldi megrendelésünk van, így a jelenlegi piaci helyzetünk igen bíztató.
Amennyiben szereti az ember a kézművességet és általában a szépet, szerintem ez a neki
való pálya.

