MUNKAADÓI INTERJÚ A

BÉRELSZÁMOLÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Aki kiigazodik a számok világában és szívesen elmerül az
adó és társadalombiztosítási törvények között, annak ez a
munka sok örömöt fog jelenteni.”
Az interjút adta:

S. Katalin

Beosztása:

Bérelszámoló

Cég profilja: Könyvelés, számviteli szolgáltatás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Jogi, számviteli, üzletviteli, építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés
Dolgozók száma: 3 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 100% nő
Életkori átlag az adott munkakörben: 35 év

1.

Mióta tevékenykedik bérelszámoló munkakörben?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Négy éve dolgozom ebben a munkakörben. A férjem könyvelő, így adta magát a lehetőség, hogy
bérelszámolóként segítsem a munkáját. Eredetileg óvodapedagógus vagyok, de marketing
manager diplomám is van. Később bérszámfejtő szakképesítést szereztem OKJ-s képzésen.
Cégünk megalapítása előtt egy autókereskedés marketing osztályán dolgoztam.

2.

Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak bérelszámoló munkakörben Önöknél?
A cég profilja a könyvelés, számviteli szolgáltatás. Bérelszámolóként egyedül én dolgozom. Van
még egy könyvelő és egy adminisztrátor a cégnél.
1

3.

Milyen módszereket használnak a bérelszámoló kiválasztása
során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Ez egy kis cég, a család dolgozik itt. Jelenleg nem tervezzük
bérelszámoló felvételét, de ha fejlesztünk majd, akkor valószínűleg
ismeretségi körből választunk, és azt magunk fogjuk végezni, közvetítőt nem fogunk igénybe
venni. Interjúztatunk és próbamunkát végeztetünk majd. Az iskolai végzettség mellett a szakmai
tapasztalat kap prioritást. Ha két egyforma végzettségű jelentkezne, akkor a próbanap alapján
lehetne választani. Elég gyorsan lehet ilyen munkakörbe jelentkezőt találni, mert sok a képzett
szakember, sokan vannak az álláspiacon.

4.

Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nincs nálunk megváltozott munkaképességű személy, ezért nem tudok tapasztalatokról
beszámolni.

5.

Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Itt nincs munkaerő áramlás. Kevés a dolgozó, családi vállalkozás révén családtagok a
munkavállalók, akik szeretnek itt dolgozni, és akiknek fontos a cég sikere.

6.

Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ezt a munkát azok végzik jól, akik figyelmesen és önállóan tudnak dolgozni, jó a számolási
képességük, kitartóan bírják az ismétlődő munkát és rendszerben, rendszerezve szeretik végezni
a feladatukat. A törvények naprakész ismeretéhez elengedhetetlen a folyamatos önképzés.
Mi teljesítményértékelést nem végzünk.

7.

Van-e tipikus karrierút a bérelszámoló pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Azok a munkavállalók, akik tanulni akarnak, és tovább képezik magukat, azok egy nagy cégnél
főkönyvelők is lehetnek. A mi cégünknél ez nem lehetséges.

8.

Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Aki kiigazodik a számok világában és szívesen elmerül az adó és társadalombiztosítási törvények
között, annak ez a munka sok örömöt fog jelenteni. Erre a szakmára mindig szükség lesz, könnyű
vele elhelyezkedni, ezért bátran ajánlom az érdeklődőknek.
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