MUNKAADÓI INTERJÚ

A SPORTSZERVEZŐ MENEDZSER
FOGLALKOZÁSRÓL

„Sport, sportolók, rajongók mindig lesznek.
Ez a szakma mindig lesz.”
Az interjút adta: Duró Péter
Cég profilja: sport
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 10 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
11 évesen kezdtem baseball-t játszani. Nagyon szerettem ezt a sportot. Szóval, amikor
itthon megalakult a Debreceni Tigrisek, nem volt kérdés, hogy itt dolgozzam. Ennek már
három éve.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Mi egy sportegyesület vagyunk. Értelemszerűen ezzel foglalkozunk. Edzések, versenyek,
sport- és egyéb eseményeken veszünk részt. 10 főből áll az Egyesület, persze a
sportolókat nem számoltam. Van egy fő menedzser, edző, segédedző.
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3. Milyen módszereket használnak a sportszervező- menedzser kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A sportolói múlt alapfeltétel. Ezen túl nézzük a rátermettséget, a szervezőkészséget. A
nyelvtudást.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem tudok róla, hogy alkalmaznának ilyen embert.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Maximum a játékosok száma változik. A háttér illetve az irodai létszám az már hosszú
ideje állandó. Az ok az, hogy szeretnek itt dolgozni az emberek. Ez ennyire egyszerű.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Amit már a kiválasztás kapcsán is mondtam, az itt is igaz. Rátermettség, szervezőkészség. Ezen kívül rendkívül fejlett kommunikációs és koordinációs készség.
7. Van-e tipikus karrierút a sportszervező- menedzseri pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Karrierútra jelenleg nem tudok válaszolni. Amennyire én látom az előrelépést egy
nagyobb, országos esetleg külföldi sportegyesület jelentheti.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Sport, sportolók, rajongók mindig lesznek. Ez a szakma mindig lesz. Hogy pontosan mi
várható, azt senki nem tudná megmondani. Azért ajánlanám, mert változatos, érdekes
munka. Rengeteg emberrel lehet megismerkedni és az egy-egy győzelem után érzést,
dicsőséget is fantasztikus megélni.
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