Munkaadói interjú

A versenybíró
foglalkozásról

„Precizitás, tudás, flexibilitás. Ezeken múlik.”
Az interjút adta: Gyulai Márton főtitkár
Cég profilja: közhasznú sportszervezet
Szektor: közintézet
Dolgozók száma: nincs adat
Munkakörben dolgozók száma: 175fő
Nemi arány a munkakörben: 40% nő, 60% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 50év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
2008 óta vagyok versenybíró. Családi indíttatásból kezdtem el a sportot és
választottam a bírói pályát.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a szervezet? Hányan dolgoznak a
szakmában Önöknél?
A Magyar Atlétikai Szövetség sportolók tanításával, utánpótlások nevelésével és
versenyekre való eljutással foglalkozik. A cég felépítése a cégvezetővel kezdődik.
10 fő irodai dolgozó, 12-15 megbízott. Rendezvényeken több százan vagyunk.

3. Milyen módszereket használnak a versenybíró kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A technikai tudás és a vizsgákon való sikeres teljesítés a minimum. A jó
kommunikációs és problémamegoldó készség elengedhetetlen. Ezen kívül a
nyelvtudás is nagyon hasznos és fontos szempont.
4.

Megváltozott

munkaképességű

személyt

alkalmaznak

ebben

a

munkakörben? Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Igen, volt ilyen munkatársunk. Hátrányt nem tapasztaltunk. Előny volt viszont, hogy
sokkal alkalmazkodóbb és példamutatóan végezte a munkáját.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Aki versenybíró lesz, az sosem hagyja abba. Ezért a számunk folyamatosan nő.
Természetesen a nyugdíj elérése miatt elmennek emberek, ezért egyre jobban
fiatalodik a szakma.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést
kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Precizitás, tudás, flexibilitás. Ezeken múlik. Visszajelzést pedig szinte azonnal
kapnak a versenyzőktől, az edzőktől. És versenyek esetén a vezető versenybíró
értékeli az aznapi munkájukat.
7. Van-e tipikus karrierút a versenybírói pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus karrierút, ha valaki legalulról kezdi. Először országos szinten indul, ahol
brigádvezető lesz. Majd vezető versenybíró. Utána pedig nemzetközi szintre
léphet.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Több figyelem és lehetőség. Szerencsére az emberek egyre jobban kezdik belátni,
hogy a sport elengedhetetlen része a mindennapoknak. Azért ajánlom, mert
folyamatosan fejlődhet az ember és életre szóló emlékeket, tapasztalatokat
szerezhet.

