Munkaadói interjú

A politikai elemző
foglalkozásról

„A változatos munka, a szellemi inspiráció vonzottak ide.”
Az interjút adta: Krekó Péter igazgató
Cég profilja: politikai elemzés
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 10 fő
Munkakörben dolgozók száma: 10 fő
Nemi arány a munkakörben: 10% nő, 90% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
Politológusként végeztem az egyetemen és 2003-ban csatlakoztam a csapathoz. A
változatos munka, a szellemi inspiráció vonzottak ide.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a
szakmában Önöknél?
Politikai elemzés és tanácsadás a fő profilunk. Külsős munkatársakkal együtt
jelenleg 10-en vagyunk. Egy vezető elemzőnk van a többiek különböző
tapasztalatokkal és gyakorlattal bíró elemzők és tanácsadók.
3. Milyen módszereket használnak a politikai elemző kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Elsősorban a szakértelem és a nyelvtudás. A meglévő tudás mind a hazai, mind
pedig a külföldi politikai helyzetet illetően. Ám legalább ennyire fontos, hogy jól
együttműködjön és tudjon önállóan dolgozni. Végzettség szempontjából elég
változatos a csapat, van köztünk közgazdász, politológus és matematikus is.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a
munkakörben? Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek? Milyen
előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Eddig nem volt ilyen kollégánk. Potenciálisan nincs akadálya, ha megfelel a
szakmai kritériumoknak.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Állandó létszám van, nem nagyon változik. Ennek előnye, hogy jól összeszokott
csapat dolgozik együtt. Hogy mi az oka? Nos, nem szeretjük változtatni a
dolgozóink számát és személyét. Ha valaki beválik és szeret itt dolgozni, akkor
nem hiszem hogy ez magyarázatra szoruló kérdés lenne.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést
kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Logikus és kritikus gondolkodás. Ez nagyon fontos. A vágyainkat és nézeteinket
nem helyezhetjük előtérbe, mert azzal az objektivitásunkat veszítjük el. A számok,
adatok, tények döntenek. Egymás anyagait elolvasva értékeljük a másikat.
Nyilvános megjelenések esetén pedig másoktól kapunk pozitív vagy negatív
véleményt.
7. Van-e tipikus karrierút a politikai elemzői pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Ez egy politika közeli szakma. Tipikus karrierút nincs, de előrelépés természetesen
igen. A kormányzati szervek és a diplomácia felé lehet lépni.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Hogy mi várható, azt senki nem tudja. Nyugodt és jó szívvel senkinek nem tudnám
ajánlani, mert itthon nincs olyan jó visszajelzése a szakmának. Itthon a lojalitás
fontosabb, mint a szakmai tudás.

