Munkaadói interjú

A SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZAT- ÉS RENDSZERTECHNIKUS
foglalkozásról

„Ez a szakma egy globális szinten innovatív iparághoz kötődik.”
Az interjút adta: Otti Csaba; ügyvezető
Cég profilja: szoftverfejlesztés
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 12 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Mondjuk, úgy 15 éve dolgozom ezen a területen. Egyértelműen az üzleti lehetőséget
láttam meg ezen a pályán. A folyamatos fejlődés által biztosítva láttam az én helyemet és
anyagi biztonságomat.

2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
A szoftverfejlesztés területén tevékenykedünk, rajtam kívül még egy kolléga dolgozik a
rendszertechnikusi munkakörben. A többiek a kommunikációs és az értékesítési
feladatokat látják el. A cégünknél összesen 12-en dolgoznak.
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3. Milyen módszereket használnak a számítógéphálózat- és rendszertechnikus
kiválasztása során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Nálunk bevett szokás, hogy a jelentkezők önéletrajzának tanulmányozása után kérünk
tőlük egy próbamunkát. Ebből a munkából következtetni tudunk a programozási
képességekre, szakmai múltra, valamint arra, hogy képes lesz-e beilleszkedni a
csapatunkba.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Jelenleg nálunk nem áll alkalmazásunkban megváltozott munkaképességű személy. Nem
is volt még rá példa, hogy jelentkezett volna hozzánk.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
A mi cégünknél nagyon ritkán változik a dolgozói összetétel és személyi állomány. Azt
tudom mondani, hogy mióta én itt vagyok, azóta változatlan a gárda.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Aki szeret számítógépekkel dolgozni és csapatjátékos, annak könnyebb dolga van ebben
a szakmában. Rengetegszer van olyan, hogy egy munkánál túlórázni kell, így nem árt, ha
valaki könnyedébben áll hozzá a munkaidő tényéhez. A nálunk dolgozók közvetlen
vezetői visszajelzést kapnak.
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7. Van-e tipikus karrierút a számítógéphálózat- és rendszertechnikus pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus karrierút itt nálunk nem nagyon van, maximum a műszaki vezető beosztást tudom
megemlíteni, ami a klasszikus értelemben vett előrelépési lehetőségnek számít.
Természetesen továbbtanulási lehetőségek vannak ebben a szakmában is, mint például
a szoftverfejlesztő mérnök.
.8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Ez a szakma egy globális szinten innovatív iparághoz kötődik. Most következik ennek a
pályának az igazi kiteljesedési időszaka. Az „okostelefonok” óriási térnyerésével eddig
nem tapasztalt ütemben ugrott meg a kereslet ezen szakemberek iránt, mára
hiányszakmává kezd válni. Azoknak ajánlom ezt a pályát, akik nem riadnak meg a
„folyamatos

tanulás”

kifejezéstől,

hanem

mindig

az

új

kihívásokat

várják.
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