Munkaadói interjú

Az adótanácsadó, adószakértő
foglalkozásról

„Nekem például ez a hobbim.”
Az interjút adta: Törökné Borka Edit; tulajdonos
Cég profilja: könyvvizsgálat, adótanácsadás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 4 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 50 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
Közel 30 éve vagyok adószakértő, mára már eljutottam az oktatói szintig. Fiatalkoromban
egyértelműen az anyagi vonatkozása csábított ennek a pályának. Ahogy haladt előre az
idő, úgy vált a számok, adók világának megismerése a szenvedélyemmé.
2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
1994-ben kaptam meg a könyvvizsgálói minősítésemet, azóta egy ilyen céget vezetek.
Ebben a cégben egyedül én dolgozom adótanácsadó, adószakértő munkakörben,
mellettem a férjem viszi az egyéb ügyeket, és két asszisztensem van még.
3. Milyen módszereket használnak az adótanácsadó, adószakértő kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Sajnos a mi vállalkozásunk nem bír el kiadás szinten még egy hasonló munkakörben
dolgozót, ráadásul munka se jutna neki. Amennyiben mégis munkaerő-hiány lépne fel
nálunk, úgy mindenképpen ragaszkodnánk ehhez a költséges és igen magasan kvalifikált
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végzettséghez, valamint emberi tényezőket is –mint munkabírás, alkalmazkodó készségfigyelembe vennénk.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Jelen pillanatban nem áll alkalmazásunkban ilyen személy, de én személy szerint
szívesen venném a jelentkezésüket, ha szükség volna nálunk egyáltalán munkaerőre.
Ezt a munkakört határozottan alkalmasnak tartom megváltozott munkaképességű
személyek számára.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Mivel a szóban forgó vállalkozásunk jóformán „családinak” mondható, így nálunk
semmilyen változás nem történt ezen a téren.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Nagyon kell szeretni ezt a szakmát. Nekem például ez a hobbim. Folyamatosan
naprakésznek kell lenni, máshogy nem megy. Nálunk az ügyfelekkel való közvetlen
kapcsolat útján működik a visszajelzési rendszer.
7. Van-e tipikus karrierút az adótanácsadó, adószakértő pályáján? Milyen
továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Persze, hogy van. Ahhoz természetesen a létező összes képesítést meg kell szerezni,
ami ezen a szakterületen található. A felsőoktatásban is számos lehetőség közül lehet
válogatni. Ezt követően egy multinacionális vállalat biztosíthatja a folyamatos előrelépési
lehetőséget, vagy akár az állami szféra.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
A nemzetközi adózási ismeretekkel rendelkező munkaerőre egyre nagyobb igény van.
Így aki az előbb elmondottak alapján elhivatottan viszonyul a pálya iránt, hobbijaként tud
majd tekinteni a tevékenységére, az megtalálja a számítását és élvezni fogja ezt a
munkakört.
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