Munkaadói interjú

Az ügyvéd
foglalkozásról

„Az ügyvédnek mindig naprakésznek kell lennie – elengedhetetlen
a folyamatos továbbképzés”
Az interjút adta: Dr. Vecsésy Zsuzsanna, ügyvéd

Cég profilja: Gazdasági jog, társasági jog, ingatlanjog, követeléskezelés, munkajog
Szektor: Versenyszféra
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % nő
Életkori átlag a munkakörben: 46 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1984-ben végeztem az egyetemet. Gyermekkoromban is hasonló körben nőttem fel,
hiszen édesapám jogász volt, ezért fontos szerepet játszott a családi indíttatás,
motiváció. Először más joggal kapcsolatos pályát választotta, utána lettem ügyvéd.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel az a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Magánszemélyek és cégek eseti és állandó peres, peren kívüli képviseletével
foglalkozom. Nagyon fontos, hogy meg tudja tartani valaki a korábbi ügyfeleket. Én
jelenleg egyéni vállalkozóként dolgozok. Túlképzés van, a végzettek jelentős része nem
tud jogászként elhelyezkedni.
3. Milyen módszereket használnak az alkalmazottak kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Mivel egyéni vállalkozó vagyok, ezért nincsen alkalmazottam. Ebben a szakmában
nagyon sokan dolgoznak EV-ként. Nagyobb cégek alkalmaznak állandó ügyvédeket, a
kisebbek viszont csak eseti megbízások alapján foglalkoztatnak ügyvédi irodát, egyéni
szakügyvédet.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Mivel egyéni vállalkozó vagyok, ezért nincsen alkalmazottam.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Egyedül dolgozom, mint egyéni vállalkozó, így esetemben nem érvényes a kérdés.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Ebben a szakmában nagyon fontos, hogy az illetőnek jó stressztűrő-képessége legyen. Az
ügyvédeket a határozott fellépés és a biztos szakmai tudás kell, hogy jellemezze.
Elengedhetetlen – a jogszabályok folyamatos változása miatt - az élethosszig tartó tanulás.
Mivel az ügyfelek személyes dolgokat, sokszor titkokat osztanak meg megbízottjukkal,
ezért a titoktartás – talán a legfontosabb.
Visszajelzés: ügyféltől, kollégáktól folyamatos verbális visszajelzés, ami alapján az
„ajánlások” működnek.

7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán? Milyen továbblépési lehetőségei vannak a
munkavállalóknak?
A tanulóéveket mindenkinek végig kell járni; nincs garancia az előrelépésre; sok az
eszkimó és kevés a fóka. Telített a munkaerőpiac, nem feltétlenül a szakmailag legjobban
rátermett kap vezető pozíciót.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Az ügyvédi pályán a jövőben még nagyobb specializáció várható ami elsősorban a jogi
szabályozás egyre nagyobb volumene miatt fog bekövetkezni. Szűkülni fognak a szakma
egyes szegmensei, ezért aki ezt a hivatást választja, akkor annak már viszonylag az elején
érdemes szakosodni valamilyen szakterületre. Aki szereti az önálló és sokszor kreatív,
felelősségteljes munkát, azoknak mindenképpen csak ajánlani tudom az ügyvéd szakmát.

