Munkaadói interjú

A BOLTI ELADÓ
foglalkozásról

„Az emberekkel való közeli kontextus, ami
igazán izgalmas a munkámban.”
Az interjút adta: Juhász László, boltvezető
Cég profilja: kereskedelem
Szektor: versenyszektor
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 45 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1969 óta dolgozom a területen. 14 évesen ezt álmodtam meg. Az emberekkel való közeli
kontextus, ami igazán izgalmas a munkámban.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Családi vállalkozás, és ketten dolgozunk benne. Fő profil: hús – és hentesáru
kereskedelem, és vannak kiegészítő termékek, amiket árusítunk.
3. Milyen módszereket használnak a bolti eladó kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
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legfontosabbak. Személyes beszélgetés után, néhány napos próbamunka, ami a
kiválasztás folyamatát képezi.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Ha fizikailag megváltozott munkaképességű, akkor sajnos nem, mert fél sertéseket kell
mozgatni.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nálunk nem változik, a családi összetartás nem kérdőjelezhető meg. Más boltoknál a
kölcsönös elégedetlenség miatt szoktak megválni egymástól a dolgozók/munkáltatók.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A vásárlók visszajelzése a legmegbízhatóbb visszajelzés. A többi visszajelzés nem is
számít. Az áruk minőségére figyelni kell, és születni kell arra, hogy a vendégekhez értsen
egy eladó.

7. Van-e tipikus karrierút a bolti eladó pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei
vannak a munkavállalóknak?
Szakmailag a magánvállalkozás, ami karrier utat, továbblépést jelenthet.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Hosszú évtizedekig nem volt szakmai utánpótlás, ezért aki manapság ebbe belekezd, ez
egy biztos megélhetést tudhat magáénak. Ha szereti ezt a munkát, jól is fogja magát
érezni hosszútávon.

