.
MUNKAADÓI INTERJÚ A

VESZÉLYES HULLADÉK FELDOLGOZÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„…Az emberi életminőséget és életet is veszélyeztető
anyagoktól szabadítja meg a környezetet”
Az interjút adta:

K. György

Beosztása:

Ügyvezető

Cég profilja: Veszélyes hulladék feldolgozás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Dolgozók száma: 12 fő
Munkakörben dolgozók száma: 8 fő
Nemek aránya a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 39 év

1. Mióta tevékenykedik ebben veszélyes hulladék feldolgozó munkakörben?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
Olyan hulladékoktól szabadíthatom meg a környezetemet és a természetet, amelyek fokozottan
veszélyesek a többi emberre, állatra, és mindenre, ami él. A munkám fokozott figyelmet, nagy
felkészültséget igényel, és komoly kihívások elé állít.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Cégünk foglalkozik többek között fémhulladékok és elektronikai hulladékok kezelésével,
különféle veszélyes hulladékok semlegesítésével, kárenyhítéssel, kármentesítéssel,
környezetvédelmi vizsgálatokkal, mérésekkel és tanácsadással.
3. Milyen módszereket használnak a kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Az üres pozíciókat internetes hirdetéseken keresztül szoktuk meghirdetni. A kiválasztás során a
legfontosabb tulajdonságok a felelősségtudat, a figyelem, és a nagymértékű pontosság, mivel a
dolgozó veszélyes anyagokkal bánik.
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Fokozott a kémiai és a biológiai kockázat, balesetveszély, tűz- és
robbanásveszély. Ezért egyetlen apró hibának súlyos baleset lehet a
következménye. Fontos még a jó rendszerező és problémamegoldó
képesség is. Elengedhetetlen a munkakörhöz az egészségügyi
alkalmasság.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Sajnos nem. A munkavégzés jellegéből adódóan kifogástalan erőnlét, jó látás, teljes látótér
szükséges.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Természetesen van változás a munkatársak összetételében, hiszen a munka fokozott
igénybevétellel jár, fokozott a balesetveszély, a különféle kockázatok. Nem elhanyagolható az
emberi tényező sem, mivel a nagy felelősséggel járó stressz felőrölheti az embereket.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Nagyon fontos a folyamatos tanulásra való hajlandóság, mivel be kell tartani a
környezetvédelmi előírásokat, és a legújabb eljárásokról, gépekről naprakész, használható
ismeretekkel kell rendelkezni.

7. Van-e tipikus karrierút a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A megfelelő szakképesítés megszerzésével hulladékátvevőhely-kezelőként, és hulladéktelepkezelőként lehet elhelyezkedni.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mivel a veszélyes hulladékok termelése és képződése is megállíthatatlan, és évről-évre
fokozódik, ezért jól felkészült, elhivatott munkaerőre mindig szükség lesz a szakmában. Azért
ajánlom az érdeklődőknek, mert ez egy megbecsült szakma, ami az emberi életminőséget és
életet is veszélyeztető anyagoktól szabadítja meg a környezetet. A folyamatosan bővülő
ügyfélkör rendszeres fejlesztést igényel, így a jól felkészült munkaerőre nagy szükség van.
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