MUNKAADÓI INTERJÚ A

KERÉKPÁRSZERELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Szeretem a bringákat, a szabadságot, amit ez a munka ad,
és a sportos emberekkel való kapcsolattartást.”
Az interjút adta:

K. Mátyás

Beosztása:

Kerékpárszerelő

Cég profilja: Sportszer kiskereskedelem
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Kereskedelem, gépjárműjavítás
Dolgozók száma: 5 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 32 év
1.

Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
7 éve dolgozom kerékpárszerelőként, a fő motiváció a gyakorlati beállítottságom volt.
Szeretem a bringákat, a szabadságot, amit ez a munka ad, és a sportos emberekkel való
kapcsolattartást.

2.

Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Ez egy kerékpár üzlet és szerviz, öt alkalmazott dolgozik nálunk. Családias légkörben,
egymást segítő, egymásra tekintettel levő hangulatban. Kerékpárszerelőként ketten
dolgozunk.

3.

Milyen módszereket használnak a kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A hirdetésben az önéletrajz mellé motivációs levelet is szoktunk kérni, majd a jelöltet
behívjuk egy interjúra, ha ott megfelelt, akkor jöhet a próbanap. Nem könnyen találunk
alkalmas személyt a munkakör betöltésére. Aki csak a pénz miatt akarja ezt csinálni, az
nem feltétlenül fog megfelelni a munkára.
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4.

Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak
ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?

Nem fordult még elő nálunk, hogy megváltozott munkaképességű személy jelentkezzen.

5.

Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?

Nem gyakran változik a munkavállalók személye. Aki szereti ezt csinálni, az marad is, aki
pedig nem elég motivált, az hamar kiesik.

6.

Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Kerékpárok ismerete, és a kerékpározás szeretete, nagy teherbírás, műszaki szemlélet 
akiben ezek megvannak, az beválik ezen a területen és jól is fogja magát érezni. Nálunk a
kis létszám miatt nincs rendszeresített visszajelzés. A bringások visszajelzései szolgálnak
nekünk információval az elvégzett munkánkról.

7.

Van-e tipikus karrierút a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Nincs tipikus karrierút, a kerékpárüzletben szerzett tapasztalatok általában ezen a
területen kamatoztathatóak. Előrelépési lehetőség, ha valaki a későbbiekben hasonló
műszaki szemléletű területen helyezkedik el, akkor esetleg kamatoztathatja a korábban
megszerzett tudását.

8.

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

A nyugat- európai trendeknek megfelelően nálunk is évről évre, egyre többen
kerékpároznak, munkába járás, hétvégi kikapcsolódás céljából, de egyre inkább
növekszik azoknak a kerékpárosoknak i s a száma, akik aktív sportolási célzattal ülnek
nyeregbe. A
kerékpárok folyamatos fejlődése, a felhasznált technikák egyre
komolyabbak és professzionálisabbak, amik mindig igénylik a hozzáértő szakembert,
mind eladás, mind szervizelés tekintetében. Aki erre a pályára lép, biztos lehet benne,
hogy évről- évre újdonságokkal és fejlődéssel fog találkozni, ami az értékesítő és a
szervizben dolgozók számára is növekvő szakértelmet és folyamatos tanulást jelent.
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