MUNKAADÓI INTERJÚ

A SZALAGMUNKÁS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ez egy kényelmes, tiszta munkakör, mely nagyfokú
koncentrációt, figyelmet, és alapműveltséget követel.”
Az interjút adta: Ábrahám László, igazgató
Cég profilja: elektronikai gyártás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma:1150 fő
Munkakörben dolgozók száma: 450 fő
Nemi arány a munkakörben: 35 % nő,65 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 32 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1977 óta vagyok mérnök. Már gyerekkoromban érdekelt az elektronika, általános iskolás
koromban építettem például rádiót, és egyébdolgokat, és egyértelmű volt, hogy ebbe az
irányba induljak el.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
A gyárban jelenleg 1150-en dolgoznak. Számítógép alapú berendezéseket gyártunk.

3. Milyen módszereket használnak a szalagmunkás kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Tesztet íratunk a munkavállalókkal. Ez figyelemkoncentráció, monotonitástűrés, és
kreativitás hármasából álló teszt. Ezen kívül személyes elbeszélgetések is vannak, mielőtt
kiválasztjuk a munkatársainkat.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Alkalmazunk, de ez nem kiválasztási szempont. Tehát csak azért, mert valaki megváltozott
munkaképességű, még nem alkalmazzuk, illetve utasítjuk el. Nekik is ugyanúgy meg kell
felelni a felvételi követelményeknek, mint bárki másnak.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az ok?
Évi néhány százalékos lemorzsolódásunk van. Van, aki elmegy külföldre dolgozni, mások
lakóhelyet váltanak, vagy jobb fizetésért mennek el.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Rendszeres, évi kettő teljesítményértékelés van, illetve az újaknál próbaidő,mely a törvény
által előírt 3 hónap. Ennek letelte előtt is kap a dolgozó visszajelzést, sőt, ha gond van, már
előbb is.
7. Van-e tipikus karrierút a szalagmunkás pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei
vannak a munkavállalóknak?
Teljesen nyitott a dolog, ugyanis van, hogy operátorból lesz csoportvezető, vagy
műszakvezető. Illetve a szakmai karrier, amikor az operátorokból műszerész, technikus,
vagy mérnök lesz.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ez egy kényelmes, tiszta munkakör. Nagyfokú koncentrációt, figyelmet, és alapintelligenciát
követel. De ha össze kéne hasonlítanom más munkahelyekkel, akkor szerintem ez jobb,
mint az átlag. És mint már említettem, van előrelépési lehetőség.

