MUNKAADÓI INTERJÚ AZ

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Három dolog jellemzi ezt a munkakört:
hosszútávra tervezés, nyugodt légkör, biztonság”
Az interjút adta:

O. Csaba

Beosztása:

Számítógépes adatrögzítő

Cég profilja: Biztonságtechnika
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Információ-technológiai és egyéb információs szolgáltatás
Dolgozók száma: 12 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemek aránya a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év
1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Azért választottam, mert erre a munkakörre hosszútávon szükség lesz. Ha valaki biztonságot,
nyugalmat keres, akkor jó választás számára az adatrögzítés. Kötött munkaidőben dolgozunk,
egy előre megállapított bérért. Ez anyagi és időbeli biztonságot is nyújt.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Biztonságtechnikával foglalkozunk. A cégnél összesen tizenketten dolgozunk, az
ügyvezetőkkel, technikusokkal, továbbá a titkársággal, és az adatrögzítőkkel. Az egyes
területek között nálunk nincs átjárás.
3. Milyen módszereket használnak a kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Szakmai kompetenciákat egy személyes interjú során bíráljuk el. A munkatársak többsége az
Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzés keretén belül szerezte meg a képesítését. Ezt
bárki elvégezheti. Ennek birtokában lehet hozzánk jelentkezni és a személyes elbeszélgetés
során derül ki az illető illeszkedik-e a cég működésébe. Mivel nem egy nagy létszámú cég ez,
ezért fontos, hogy a dolgozók jól megértsék egymást, jó munkahelyi légkört tudjanak kialakítani.
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4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak
ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?

Jelenleg nem alkalmazunk, de nyitottak vagyunk megváltozott munkaképességű kollégák
alkalmazására, de munkánkhoz a hallás és látásfunkcióknak megfelelőnek kell lenniük.

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

Nagyon ritka a kollégák cserélődése. Ha valaki szeretne ezen a pályán maradni, biztonságot
nyújtó állást szeretne magáénak tudni, akkor itt hosszú távra tervezhet. Aki megfelel a cég
elvárásainak, be tud illeszkedni és megbízható, valamint alapos munkát végez, akkor a cég
érdeke is, hogy minél tovább a soraiban tudhassa. Ha pedig az illető elégedett azzal, amit a cég
nyújt, akkor ő maga sem keres más lehetőséget.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?

Minden a hozzáállástól függ, minden ezen múlik. A munka alapvetően nagy türelmet és
alaposságot igényel, így azok, akik ezzel rendelkeznek, hosszútávra tervezhetnek. Félévente,
személyes elbeszélgetés útján értékelik a dolgozókat. Az elbeszélgetés során kiértékelik a
dolgozó munkáját, beleértve a munkatársakkal való viszonyát is. Kis cég lévén fontos a jó
munkahelyi légkör fenntartása.

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

Számítógépes adatrögzítő informatikai pályákra léphet, ha elvégzi az ehhez szükséges
iskolákat. Mivel ez egy jó alapot ad a számítógépes ismerethez, így több népszerű és keresett
szakma felé fordulhat. Az alapokat itt megszerezheti és erre építve kitartó munkával akár saját
vállalkozásba is kezdhet.

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

Erre mindig szükség van és egyre inkább lesz. Minden szektornak, munkakörnek, hivatalnak
szüksége van adatrögzítésre, archiválásra. Mivel egyre inkább uralja a technika ezt a pályát,
ezért egyre több adatrögzítőre lesz szükség és egyre biztosabb megélhetést biztosít. Három
dolog jellemzi ezt a munkakört: hosszútávra tervezés, nyugodt légkör és biztonság.
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