MUNKAADÓI INTERJÚ A

JELMEZTERVEZŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Jelmezbe öltöztetni embereket mindíg is érdekes munka voltés ez az is marad a filmekben, színházakban.”
Az interjút adta: Makány Márta, jelmeztervező
Cég profilja: Divat- és jelmeztervezés
Szektor: Versenyszféra
Dolgozók száma: 4 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 fő
Nemi arány a munkakörben: 75% nő, 25% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 50 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Hivatásszerűen az 1990-es évek vége óta. Már egész fiatal korom óta érdekelt a
jelmeztervezés és az ezzel járó kreativítás. Az Iparművészeti Egyetemen végeztem,
mindig is divattervező akartam lenni. A színházat pedig imádom.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Esküvői, estélyi és hétköznapi ruhákat is készítek. A kivitelezésben segít nekem egy
szabász és egy varrónő.
3. Milyen módszereket használnak az alkalmazottak kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Elsősorban szakmailag kell tökéletesen teljesíteni, de nagyon fontos a megbízhatóság és
az, hogy gördülékenyen tudjunk együtt dolgozni.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Igen., jelenleg alkalmazunk megváltozott munkaképességű személyt. Ebben a szakmában
véleményem szerint a jó ötletek a legfontosabbak, a munka kivitelezésében már megfelelő
segítséget kaphatnak – amennyiben szükséges – ezek az emberek.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Ritkán. Hűségesek vagyunk az alkalmazottainkhoz és ők is hozzánk. Régóta alkotunk már
egy csapatot. Mindenki nagyon jól ismeri egymást, ahogy szokták mondani, már egymás
gondolatait is tudjuk.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A szorgalomtól és a kitartástól függ. Ha szépen dolgoznak az emberek, az mindig
dicséretet von maga után.
7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincs tipikus út, minden életpálya egyedi. Jól kell teljesíteni ahhoz, hogy a megrendelők és
a szakma elimerését ki tudjuk vívni. Amennyiben ez sikerül, akkor rengeteg továbblépési
lehetőség közül lehet választani. Nálunk dolgozni azt hiszem jó ajánlólevél, valószínűleg
hasonló cégeknél dolgozhatnak majd, ha továbblépnek.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A színházak nehéz anyagi helyzete miatt nem egyszerű a jelmezesek élete, de aki szereti
a színházat és boldogan csinálja a munkáját, az mindig fog tudni érvényesülni és mindig
örömét leli majd a produkciókban, amikben dolgozhat.

