MUNKAADÓI INTERJÚ A

KÉZI CSOMAGOLÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Azoknak ajánlom ezt a munkát, akik szorgalmasak,
kitartóak és viszonylag jól bírják a monotonitást”
Az interjút adta:
Beosztása:

L. Adrienn
Csomagoló

Cég profilja: Gyorsfagyasztott zöldség-, gyümölcs-, tésztás termékgyártás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása
Dolgozók száma: 200 fő
Az ön munkakörében dolgozók száma: 25 fő
Nemek arány az adott munkakörben: 60% nő, 40% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 40 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
Ez relatív, véleményem szerint nem olyan régóta, három éve dolgozom kézi csomagolóként.
Különösebb motivációm nem volt azzal kapcsolatban, hogy ezt az utat válasszam, a döntésem
alapja csupán az volt, hogy a környéken kevés más lehetőség volt. Részben tehát a külső
körülmények szülték azt, hogy e mellett a szakma mellett döntöttem.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Cégünk gyorsfagyasztott zöldség-, gyümölcs-, és tésztás termékgyártásával foglalkozik, az
értékesítést pedig közvetítő vállalat bevonásával végezzük. A nálunk dolgozók összlétszáma
200 fő. Pontosan nem tudom, hogy az én munkakörömben mennyien dolgozunk, de a
munkatársak között férfiak és nők is vannak, nagyjából fele-fele arányban.
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3. Milyen módszerek alapján választják ki a dolgozókat ebben a
munkakörben?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Erre szakosodott állásportálokon adunk fel hirdetéseket üresedés esetén. Előképzettség nem
feltétlenül szükséges ehhez a munkakörhöz, de ha valakinek van gyakorlata, az mindenképpen
előnyt jelenthet. A kiválasztás elsősorban teljesítmény alapján történik. A jelöltről a próbaidő
alatt derül ki, hogy ki milyen gyorsan dolgozik és mennyire hasznos a munkája. Más szempont
nincs, mert ezt a munkát nagyon könnyen el lehet sajátítani.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Igen alkalmazunk, mert a munkavégzésben az, ha valaki például mozgásában részben
korlátozott, nem jelent akadályt. A hátránya az, hogy a megváltozott munkaképességű
személyek nem minden munkakört tudnak betölteni. Az előnye az, hogy rendkívül
megbízhatóan végzik munkájukat.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Viszonylag egyszerű ez a szakma, különösebb előképzettséget nem igényel így könnyebben
jönnek-mennek az emberek, emiatt relatív gyakran változik a kollégák összetétele. Ha valakinek
van lehetősége más munkakörben dolgozni, akkor általában el is megy. Arra az időszakra, amíg
nincs más pénzkereseti lehetőség, mindenképpen jó ez az állás, plusz szakmai tapasztalatot is
jelent, ami valamennyi későbbi munkahelyen előnyt jelent.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A teljesítménynek és fegyelmezett, precíz munkának nagy szerepe van abban, hogy adott
időegység alatt mennyi csomagot tud valaki elkészíteni. A teljesítményt tehát darabszámban és
időegységben mérik, de természetesen a minőségi munka is nagyon fontos. Teljesítményünkről
rendszeres visszajelzést kapunk szóban a feletteseinktől.

7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Van. Például egy idő után bárki, aki alkalmas rá, vezethet egy kisebb csapatot, ha átlátja és az
átlagon felül érti a munkakörét, valamint, ha jól kommunikál a kollégáival. Ez csak készség és
akarat kérdése, a vezetőség minden ilyen irányú dolgozói törekvést támogat.

2

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A technikai fejlődés erre a területre is hatással lesz, jellemzőbb lesz talán a gépiesítettebb
munkakörnyezet, ami miatt fel kell venni a lépést mindenkinek, függetlenül attól, hogy
bármennyire szorgalmas vagy megbízható. Az új gépek új szakmai ismeretek elsajátítását
jelentik, ami szakmai továbbképzéssel is együtt jár. Azoknak ajánlom ezt a munkát, akik
szorgalmasak, kitartóak és viszonylag jól bírják a monotonitást, mert néha ez is jellemző erre a
munkakörre.

3

