MUNKAADÓI INTERJÚ A

KASZKADŐR
FOGLALKOZÁSRÓL

„Nagyon extrém, nagyon színes szakmáról van szó,
ahol sosincs két ugyanolyan munkanap!”
Az interjút adta:

K. Levente

Beosztása:

Kaszkadőr, kaszkadőrszakértő

Cég profilja: Kaszkadőrképzés
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Művészet, szórakoztatás, szabad idő
Dolgozók száma: 80 fő
Munkakörben dolgozók száma: 4 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 5 % nő, 95 % férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 42 év

1.

Mióta tevékenykedik kaszkadőrként?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
37 éve dolgozom ebben a szakmában. Lovaglással kezdtem, itt figyeltek fel rám a tapasztaltabb
kollégák. Leginkább az motivált, hogy minden nap, minden munka egy újabb kihívás, itt nincs
megállás, nincs fásultság, nem lehet unatkozni. Folyamatosan bizonyíthatok saját magamnak,
és feszegetem a határaimat. A fő motiváció a szakmában a siker! A szövetségnek egyik alapító
tagja vagyok, a kezdetek óta itt dolgozom.

2.

Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak kaszkadőrként Önöknél?
A szövetségnél 80 fő dolgozik, közülük négyen kaszkadőrszakértők. Fő célunk a
kaszkadőrképzés, érdekvédelem, illetve a gyermekek körében a munka szeretetének
terjesztése.
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3.

Milyen módszereket használnak a kaszkadőrök kiválasztása
során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A kaszkadőröket általában a saját adatbázisunkból választjuk ki egy-egy
munkára. Az utánpótlás-nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk, általában saját növendékeinkkel
dolgozunk együtt. Hirdetéseket csak nagyon ritkán használunk, inkább ismeretség útján, a
szakmai berkeken belül találjuk meg a legújabb tehetségeket, akikkel aztán tovább
foglalkozunk. Vannak teljesen amatőr érdeklődők is, de ha megfelelnek az elvárásoknak és
látjuk bennük a tehetséget, akkor foglalkozunk velük. Nálunk nincs felvételi, de az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés a követelmény, amelynek előkészítésében magam
is részt vettem. Nem válogatunk, mindenkit felveszünk a képzésre, aki hajlandó a kurzust
elvégezni. Ha a záróvizsgán megfelelnek, akkor foglalkozhatnak tovább a kaszkadőri
feladatokkal. Ehhez a felvételihez nincsenek különösebb kritériumok, a 10 évfolyamot kell
elvégezni, illetve csak nagykorúak jelentkezését tudjuk elfogadni. Emellett egészségügyi
igazolásra is szükség van. Ezen a területen nincs üresedés.

4.

Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nincs lehetőség arra, hogy megváltozott munkaképességű munkatársakat alkalmazzunk,
hiszen egy nagyon veszélyes, komoly fizikai megterheléssel járó szakmáról van szó, ahol a
kifogástalan egészségi állapot elengedhetetlen.

5.

Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
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Szinte egyáltalán nem beszélhetünk fluktuációról . A dolgozóink egy életre szóló karriert
választanak, és azért vágnak bele a több éves tanulásba, hogy ezt a szakmát űzzék. A siker
remek motiváció, és aki egyszer elhatározza, hogy kaszkadőr lesz, az később sem szeretne
mással foglalkozni.

6.

Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A fizikai erőnlét és a figyelem feltétlenül szükséges tulajdonságok ebben a szakmában, a kitartó
gyakorlás pedig meghozza az eredményt. Ha valaki jó, jól végzi a feladatát, akkor az megfelel a
szakmában. Nálunk nincs kifejezett teljesítményértékelés, hiszen kiváló szakemberek vannak,
akik alkalmasak a munkákra.
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Fluktuáción a munkavállalók személyében történt változásokat értjük, fő oka a munkahely elhagyása. A szervezetből
távozó és felvett munkatársak számának változása mutatja a fluktuáció mértékét.
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7.

Van-e tipikus karrierút a kaszkadőr pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Fejlődési lehetőség mindig van, hiszen minden munka más és más, új
kihívásokkal és más nehézségi fokokkal.

8.

Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mindenképpen ajánlanám ezt a munkát a kitartó fiataloknak, akik nem ijednek meg attól, hogy
évekig kell tökéletesíteniük a tudásukat és csiszolniuk a tehetségüket. Kell hozzá egy nagy
adag bátorság, hiszen olykor veszélyes és nehéz feladatokat kell végrehajtani. Nagyon extrém,
nagyon színes szakmáról van szó, ahol sosincs két ugyanolyan munkanap!
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