MUNKAADÓI INTERJÚ A

MOZIGÉPÉSZ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Mindig is szeretem a filmeket, az egész filmes világot,
ezért gondoltam arra, hogy ennél a cégnél helyezkedek el”
Az interjút adta:
Beosztása:

K. János
Ügyvezető

Cég profilja: Filmforgatás- és vetítés
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Információ, kommunikáció
Dolgozók száma: 8 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 42 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Nagyon régóta, tizenkilenc éve dolgozom ebben a szakmában. Mindig is szeretem a filmeket,
az egész filmes világot, ezért gondoltam arra, hogy ennél a cégnél helyezkedek el. A döntésem
tehát adta magát, aki szereti a jó filmeket és nem szeretne egyet sem elmulasztani, annak
ideális lehet ez a szakma.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
A cég profilja elsősorban a filmforgatás és filmvetítés, de a cégen belül külön részleg foglalkozik
a filmek beszerzésével, a nemzetközi kapcsolattartással, valamint a produkciók anyagi
hátterének megteremtéséhez szükséges egyik legfontosabb tevékenységgel: a pályázatírássalés figyeléssel. Összesen nyolcan vagyunk állandó alkalmazásban, de önkéntesek is
rendszeresen segítik a munkánkat.
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3. Milyen módszerek alapján választják ki a dolgozókat ebben a
munkakörben?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Nem hirdetünk állásokat, mert viszonylag ritkán van üresedés. Ha
mégis szükségünk van valakire, akkor a szakmán belüli személyes ismeretségeken keresztül
veszünk át kollégákat, vagy az éppen önkéntesként dolgozónak ajánlunk fel munkát. A
filmszakmáról érdemes tudni, hogy sokan szeretnének bekerülni a pozíciókba, és azoknak, akik
már benne vannak a rendszerben, van tapasztalatuk, ismeretségük, azok nagyobb eséllyel
pályáznak a megüresedett helyekre. Beszélgetést követően döntünk valakinek a felvételéről.
Sok önkéntes áll sorban, gyorsan találunk új munkaerőt. Érettségi és szakirányú végzettség
szükséges ehhez a munkakörhöz. A mozigépész szakmában elengedhetetlen a számítógépes
ismeret és a technikai érzék, mivel manapság már automata berendezésekkel dolgoznak a
szakemberek.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Eddig még alkalmaztunk megváltozott munkaképességű személyt, ezért sem ennek előnyéről,
sem pedig ennek hátrányáról nem tudok beszámolni. Ennek a munkakörnek a betöltéséhez
fontosak a jól működő érzékszervek.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Mint ahogy azt korábban is említettem, ez nem igazán jellemző, csak minimális mértékben.
Stresszmentes, nyugodt a közeg, jó munkahelyi légkör van, viszonylag jó a fizetés és biztos az
állás, éppen ezért nem jellemző, hogy a kollégák elmennének.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A mozigépészek feladata elsősorban az automata berendezéseket irányító számítógépek
beállítása, a műsor előre programozása. Utána már csak a program zökkenőmentes lefutását
kell figyelemmel kísérnie. Mivel ritkán vannak hibák, viszont a géptermet nem hagyhatja el,
ezért tűrnie kell a monotóniát is. Kollégáink régóta a pályán levő szakemberek, akik stabilan, jól
végzik a feladatukat. A kiválasztásnál fontos szempont a tapasztalat, és a megbízhatóság. Nem
nagyon van példa arra, hogy csalódnánk egy általunk kiválasztott szakemberben.
7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A cégen belül nincs tipikusnak nevezhető karrierút, mindenkinek az ambíciójától függ, hogy
meddig jut. Mivel mi filmforgatással is foglalkozunk, egy lelkes önkéntes jegyszedőből, lehet
idővel mozigépész és aztán átkerülhet asszisztensnek a forgatási részleghez. Ott pedig az
egyéb szaktudása, tapasztalatai szerint alakulhat a karrierje. Aki nemzetközi tapasztalatokról is
álmodik, annak stabil nyelvtudásra is szüksége van.
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8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A szórakoztatóipar fontos területe a film és a mozi. Azonban egyre
kevesebb, ám annál nagyobb mozi marad a piacon. De igény még hosszú
ideig lesz a jó mozifilmekre, ennek megvan a maga hangulata. Aki szereti
a filmek világát, vágjon bele nyugodtan, mert egy nagyon érdekes világba
fog betekintést nyerni!
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