MUNKAADÓI INTERJÚ A

BIZTONSÁGI ELEMZŐ, ADATFELDOLGOZÁS ÉS
INFORMATIKA
FOGLALKOZÁSRÓL

„Minden fiatal, informatika iránt érdeklődő pályakezdőnek javaslom”
Az interjút adta: Kovács Anna, fiókvezető
Cég profilja: Adatbázis-és hálózati elemzés, üzemeltetés, pénzügyi szolgáltatás
Szektor: Versenyszféra
Dolgozók száma: 6 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év
1.Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben? Mi motiválta arra, hogy erre a
pályára lépjen?
Közel 25 éve vezetem ezt a fiókját az anyabankunknak. A biztonsági elemző
munkatársunk közvetlenül az én felügyeletem alatt dolgozik, valamint én is vettem fel.
Elmondása szerint szeret számítógéppel dolgozni, és a táblázatok és számok közt érzi
otthon magát.
2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Banki és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtunk lakossági és üzleti ügyfeleknek, valamint
elemzéseket, kimutatásokat is készítünk a központi adatbázisba, valamint szaklapoknak.
Nálunk egy biztonsági elemző van alkalmazásban.
3. Milyen módszereket használnak a biztonsági elemző, adatfeldolgozás és
informatika során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Mi kétkörös felvételit tartunk, ami egy interjúból és egy próbafeladatból áll. Itt felmérjük
azokat a tényezőket, mint például a precízió, munkabírás, alkalmazkodó készség, amik
nélkül nem lehet hatékony munkaerő a számunkra.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Ebben a munkakörben nem alkalmazunk megváltozott munkaképességű személyt.
Természetesen a megváltozott munkaképesség mértékétől függően tudnánk munkát
biztosítani ilyen munkavállalóknak is, mert van olyan munkakör, amelyet elláthatnának,
de nem volt még ilyen megkeresés.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Mivel mi egy kis fiók vagyunk, alacsony dolgozói létszámmal, így állandónak mondható
az összetétel. Mióta én itt dolgozom, ketten mentek nyugdíjba, és egy elemzőnk költözött
az ország másik felébe. A kiegyensúlyozott munkakörülmények és biztos fizetés lehet a
két legvonzóbb érv amellett, hogy ne hagyjanak itt minket.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Ebben a munkakörben elengedhetetlen a folyamatos koncentráció, hiszen minden egyes
folyamatunk a megbízható felmérésekre és adatokra épül. Tehát felelősségteljes és
fontos hivatást választ, aki biztonsági elemzőként helyezkedik el. Állandó visszajelzés
érkezik egyrészt az ügyfelek részéről, másrészt a vezetőség is félévente írásos elemzést
küld a dolgozóinknak.
7. Van-e tipikus karrierút a biztonsági elemző, adatfeldolgozás és informatika
pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus karrierútnak talán azt lehet nevezni ennél a tevékenységnél, ha a szakember
egyre nagyobb területen végezheti a munkáját, ami azt jelenti, hogy egyre több szál fut
össze a kezében, nő a rálátása a teljes folyamatra. Ilyenkor már számtalan elemzőnek a
munkáját felügyeli és hangolja össze. Itt fiókon belül sok mozgástér nincs, de nagyobb
egységeknél egész komoly szintig lehet fejlődni.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Az e-szolgáltatások térnyerésével a banki és pénzügyi szolgáltatások is megváltoznak,
egyszerűsödnek, kisebb szakembergárda is elegendő lesz az üzemeltetésükhöz. Ezen
felül, mint biztonsági elemző, véleményem szerint igencsak reményteli és
lehetőségekben gazdag, fejlődés előtt álló része lesz ez a mi pályánknak. Minden fiatal,
informatika iránt érdeklődő pályakezdőnek javaslom, hogy legalább ismerkedjen meg
ezzel a világgal is!

