MUNKAADÓI INTERJÚ AZ

ÉKSZERBECSÜS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Itthon egy régimódi mesterségbeli oktatás történik, külföldön ezt
már nem tudják.”
Az interjút adta: Nagy Dániel, ügyvezető igazgató
Cég profilja: Ékszerkereskedelem
Szektor: Versenyszféra
Dolgozók száma: 6 fő
Munkakörben dolgozók száma: Nemi arány a munkakörben: 33% nő, 66 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
1998 óta dolgozom ezen a területen. Már gyermekkoromban is csodáltam az órákat, a
történeti ékszereket és a múzeumban bámultam a kardmarkolatokban csillogó köveket.
2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
A párommal együtt mi alapítottuk ezt a kisvállalkozást, ezért a mai napig mi dolgozunk
benne a legtöbbet. Ugyanakkor van egy kis csapatunk is.
3. Milyen módszereket használnak a munkatársak kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Ahhoz, hogy valaki a díszműárukat, drágaköveket, ékszereket és órákat azonosítsa vagy az
értéküket meghatározza, ahhoz a tanfolyamon kívül még ismernie kell a
hazai
ékszerpiacot. Az is plusz pont, ha valaki dolgozott már zálogházban vagy részt vett
ékszeraukciók szervezésében.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem alkalmazunk jelenleg.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Így, hogy van egy jó csapatunk, nem változik igazán.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A nemesfémek meghatározásához, ékszerek és órák azonosítására, értékük
meghatározására kell az aprólékos, monotóniát tűrő képesség, de a vevőkhöz
elengedhetetlen a kereskedelmi, eladói szemlélet is.
7. Van-e tipikus karrierút az ékszerbecsüs pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei
vannak a munkavállalóknak?
Az
ékszerbecsüs
elsősorban
ékszergalériákban,
zálogfiókokban,
kereskedelmi
egységekben, aukciós házakban helyezkedhet el. Tovább lépés lehet az, ha saját
kereskedést vagy kisvállalkozást indít.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Nem tudom pontosan, hogy mi várható. Magyarországon még egy régimódi mesterségbeli
oktatás történik, amit már külföldön nem tudnak, ezért a magyar szakemberek előnyben
vannak. Azoknak ajánlom, akik szeretik a nemesfémeket, a díszműárukat, és akiket érdekel
a művészettörténet vagy az ötvösök munkája.

