MUNKAADÓI INTERJÚ

A CSATORNAÜZEMIGÉP KEZELŐJE
FOGLALKOZÁSRÓL

„A pályának van jövője, hiszen a szükséges bővítések, illetve
fejlesztések indokolják a munkaerő növelését is.”
Az interjút adta: Szabó István,csatornaüzemi művezető
Cég profilja: szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetése
Szektor: közüzem
Dolgozók száma: 51 fő
Munkakörben dolgozók száma: 10 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 42 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1981 óta dolgozom a szakmában. Az érettségi és a felsőfokú iskolám között vízépítő ipari
tervezéssel foglalkozó cégnél dolgoztam. Ez adta hozta meg a kedvem, hogy erre a pályára
lépjek.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel üzemük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Ez egy többszakmás üzem. A Debreceni Vízmű Zrt.-nek vagyunk egy üzeme. A vízműhöz tartozó
szennyvízcsatorna hálózatot üzemeltetjük, ennek a hibaelhárítását végezzük, és az ehhez
kapcsolódó munkákat. Nem csak vezetékhálózatot, hanem ennek működéséhez tartozó
szennyvíz átemelőket üzemeltetünk. 51-en vagyunk az üzemnél. Most fogunk bővülni további
négy településsel. Vannak szakmunkások, gépkezelők, karbantartók, betanított munkások, illetve
felsőfokú végzettséggel rendelkező kollegák.

3. Milyen módszereket használnak a csatornaüzemi gép kezelője kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Az egyik szempont az,hogy az adott munkagépre jogosultsága legyen a jelentkezőnek,legyen
több év szakmai gyakorlata közműépítésből,vízi közmű működtetésből. Vannak csatornatisztító
munkagépeink, amiknek vezetését meg kell tanulnia a jelentkezőnek, ha ezzel akar foglalkozni.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem tudunk ebben a szakmában megváltozott munkaképességű embert alkalmazni, hiszen ezek
a munkakörök veszélyes besorolásúak. Elég szigorú egészségügyi követelményeknek kell
megfelelni, másrészt fontos a pszichikai rátermettség is. Ezen kívül sokszor kell emelni nehéz
dolgokat, melyek a munkagépekhez, valamint a munka menetéhez tartoznak.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az ok?
Nem nagyon változik, mert ez egy nagyon stabil munkahely a régióban. Ha mégis, akkor az a
nyugdíjazás miatt van. A másik oka, hogy a kemény fizikai munka miatt előfordulhat
egészségromlás, leszázalékolás.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Személyes beszélgetéssel, és szakmai áttekintéssel történik nálunk a felvételiztetés. Majd a
felvétel után próbaidő következi, mely elég ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy akarunk-e együtt
dolgozni.

7. Van-e tipikus karrierút a csatornaüzemi gép kezelője pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Cégen belüli pozíció váltásra van lehetőség,ezen kívül aki idő közben felsőfokú iskolát
végez,annak magasabb pozícióba való váltásra van lehetősége. A belső pályázati lehetőségek
adnak alkalmat arra, hogy létszámmozgás keretében átmenjen valaki egyik területről a másikra.
Például volt olyan, hogy az itteni üzemvezető kollégából lett ágazati főmérnök. Tehát van
szakmai előrelépési lehetőség. Természetesen ennek feltétele az is, hogy a megfelelő állás
megüresedjen, vagy pályáztatásra kerüljön.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?

Az ország jelentős területein most már kiépültek a szennyvízcsatorna hálózatok, illetve a
szennyvíz tisztítás körülményei kiépültek. De a még viszonylag alacsony lélekszámú
településeken ez nem történt meg. Itt a környezetvédelmi szempontok mindenképp indokolják a
beruházásokat e téren. Magának a pályának tehát van jövője. A szükséges bővítések majd
indokolják a munkaerő növelését is, hiszen a gépeket működtetni kell. Mindenképpen indokoltnak
tartanám még a csatornahálózat üzemeltetéséhez a csatornahálózat vizsgálatokat végző kollega
képzését, illetve csatornabúvár képzést.

