Munkaadói interjú

A tanácsadó szakpszichológus
foglalkozásról

„Remélhetőleg egyre szélesebb körben veszik majd igénybe az
emberek ezt a fajta gyógyszermentes segítséget.”
Az interjút adta: Rácz Tímea
Cég profilja: mentálhigiénés tanácsadás
Szektor: civil
Dolgozók száma: 8 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2000 óta dolgozom a szakmában. Elsősorban a segíteni akarás volt a motivációm és
persze a pszichológiai oldala is érdekel.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
A cégünk egy BT. Nevelési tanácsadással, személyiségi fejlődést segítő tanácsadással,
enyhe pszichológiai zavarokkal küzdő emberek segítésével foglalkozunk. Egyénileg és
csoportosan is. Mint szakpszichológus, csak egyedül vagyok.
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3. Milyen módszereket használnak a tanácsadó szakpszichológus kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Mint már említettem, itt én egyedül vagyok szakpszichológus, tehát a céget érintően nem
tudok erre válaszolni. Általánosságba nézve a végzettség az elsődleges szempont. Aztán
kell, hogy jól tudjon bánni az emberekkel. Határozott és talpraesett legyen, jó
megérzésekkel.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?

Nem, mi nem alkalmazunk.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Szintén azt tudom mondani, hogy én vagyok itt az egyetlen ilyen végzettségű ember.
Tehát eddig nem változott.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Hogy mitől függ? A hallgatási illetve mások meghallgatására való képesség, türelem,
empátia, figyelem és az elfogadás. Ha ezek megvannak, akkor beválhat. De persze ezek
csak az alapok. Visszajelzésnek az szolgál, hogy járnak-e hozzá vissza az emberek,
hogy ajánlják-e a szolgálatait.
7. Van-e tipikus karrierút a tanácsadó szakpszichológusi pályáján? Milyen
továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Van karrierút, hiszen ez a szakma elég szerteágazó. Továbbképzéssel klinikai pályára
léphet valaki.
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8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Az derült ki, hogy erre a szakmára, tevékenységre igenis szükség van. Tehát fejlődni fog
ez az ág. Remélhetőleg egyre szélesebb körben veszik majd igénybe az emberek ezt a
fajta gyógyszermentes segítséget. Azért ajánlanám, mert fontos szerepet lehet betölteni
az emberek életében. Segítséget nyújthatunk nekik és támogathatjuk őket szükség
esetén.
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