MUNKAADÓI INTERJÚ A

NYOMDAI GRAFIKUS, NYOMDAI RAJZOLÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„…nyomdaipari termékekre most is ugyanolyan kereslet
van, mint korábban, csak az elvárt minőség egyre
magasabb”
Az interjút adta:

N. Hajnalka

Beosztása:

Nyomdavezető

Cég profilja: Nyomdaipari grafika
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Feldolgozóipar
Dolgozók száma: 40 fő
Munkakörben dolgozók száma: 4 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 48% nő, 52% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 28 év
1. Mióta tevékenykedik nyomdai grafikusként?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
Tizennyolc éve dolgozom ebben a szakmában. Azért választottam, mert hasonló területen,
számítógépes kiadványszerkesztőként szereztem végzettséget, és mindig érdekelt a
nyomdaipar, a nyomdai technológiák működése. Korábban is nyomdában dolgoztam, így kellő
tapasztalattal érkeztem a céghez.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Összesen négy munkatársunk dolgozik nyomdai grafikusként, emellett van a cégünknél
ügyfélszolgálat, nyomda-kötészet, gyártás. A vezetőséggel együtt összesen negyven fő
dolgozik itt.
3. Milyen módszereket használnak a nyomdai grafikusok kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Az új munkatársak megkereséséhez az álláshirdetések mellett a személyes ismeretségi kört is
felhasználjuk. Amennyiben vannak érdeklődők, őket egy próbaidőszakra alkalmazzuk, hogy
megbizonyosodjunk arról, mennyire válnak be az adott munkaterületen.
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Tesztek kitöltésével is tudjuk mérni a szaktudásukat, a
felkészültségüket. Természetesen a korábbi munkahelyekről is kérünk
referenciát, amennyiben nem pályakezdőről van szó. Nem jellemző,
hogy üresedés lenne a helyeken, hiszen megszokott csapattal
dolgozunk. De aránylag gyorsan lehet találni új munkatársat, mert a mai
fiatal generáció már jól ért a számítógépek használatához, ügyesek és
tájékozottak ebben a világban. Két hasonló ismerettel rendelkező jelentkező esetében az
alapján döntünk, hogy mennyire motiváltak, mennyire ismerik a céget és a munkaterületet, ahol
dolgozni fognak.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Igen, két megváltozott munkaképességű alkalmazottunk van. Egyáltalán nem foglalkozunk
ezzel a kérdéssel, hiszen ők is ugyanolyan munkaerők, mint a többiek, semmiben sem
szenvednek hiányt vagy élveznek elsőbbséget – nálunk mindenki egyenrangú.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
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Alacsony a fluktuáció a cégen belül, hiszen jól összeszokott csapat dolgozik, akik kedvelik
egymást és elégedettek a munkájukkal. Akkor van változás, ha valaki GYES-re megy vagy a
lakóhelyéhez közelebbi munkahelyet talál.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Természetesen végzünk teljesítményértékelést, hiszen itt is ugyanolyan fontos, hogy a munka
eredményes legyen. Itt azt nézzük, hogy a munkatárs milyen gyorsan tanul bele a munkába,
mennyire képes egyedül, önállóan dolgozni, illetve a megrendelők elégedettek-e az
eredménnyel.

7. Van-e tipikus karrierút a nyomdai grafikus pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nálunk a cégen belül nem igazán van lehetőség a továbblépésre, mert mindenkit egy adott
munkakörben foglalkoztatunk, mindenkinek megvan a feladata. Aki szeretne továbbtanulni, azt
támogatjuk; a nyomdai alapismeretek elsajátítása után nyomdamérnök lehet, vagy művészeti
iskolából kikerülve kreatív igazgató.
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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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8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mindenképpen ajánlanám a fiatal generációnak, hiszen ők már egészen kiskoruktól
kezdve a számítógépes világban nőnek fel, ennél a szakmánál pedig alapvető
elvárás a WEB jó használata. Bár sokan tartottak attól, hogy a számítógépek
megjelenésével a nyomda iparág megszűnik, erről szó sincs: nyomdaipari
termékekre most is ugyanolyan kereslet van, mint korábban, csak az elvárt minőség
egyre magasabb.
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