Munkaadói interjú

A GÉPÍRÓ-SZÖVEGSZERKESZTŐ
foglalkozásról

„Munkabírás és a sebesség a kérdés.”
Az interjút adta: Dr.Kis Beáta - közjegyző
Cég profilja: szolgáltatás
Szektor: civil szféra
Dolgozók száma: 10 fő
Munkakörben dolgozók száma: 8 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 40 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
2011 óta vagyok a területen. Édesanyám és az érdeklődési köröm motivált anno.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel az a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
10 fő dolgozik a cégnél, ebből nyolcan gyors-és gépírók.
3. Milyen módszereket használnak a gépíró-szövegszerkesztő kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Gyorsaság és, hogy nézi-e a kezét a gépelés közben. Ez egy próbamunka során
kiderül, mert diktálok egy szöveget és a kérdés, hogy tud-e olyan sebességben írni
ahogy a beszéd sebessége megkívánja.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a
munkakörben? Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
A kérdés, hogy milyen okból megváltozott munkaképességű. Jelenleg nincs ilyen
kollegánk.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nem jellemző, hogy gyakran változna, aki idejön dolgozni tudja mit vállal.A
munkateher a kérdés. Abban az esetben változik, ha nem bírják a tempót.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Munkabírás és a sebesség a kérdés. Érzik gyorsan, ha nem vagyok megelégedve,
mert nem vagyunk sokan.

7. Van-e tipikus karrierút az gépíró-szövegszerkesztő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincs tipikus karrierút. Van olyan, aki elmegy jogi asszisztensnek, mert tetszik a
munkakör. Aki magát szeretné képezni, azt támogatjuk és megadunk minden
tőlünk telhető segítséget.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Állandóan lesz erre kereslet. Ha megfelelően végzi a tevékenységét, akkor hosszú
távú és tartós munka, de számoljon azzal hogy ez egy monoton munka mint
minden irodai, adminisztratív munkakör.

