Munkaadói interjú

A PIACI, UTCAI ÁRUS
foglalkozásról

„Aki ezt a formáját szereti a kereskedelemnek, az az árusítás
szépségébe ki tud teljesedni.”
Az interjút adta: Dragon Tibor, tulajdonos
Cég profilja: tésztagyártás
Szektor: versenyszektor
Dolgozók száma: 12 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 fő
Nemi arány a munkakörben: 30 % nő, 70% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
22 éve csináljuk ezt a családi vállalkozást. A piacra való betörés nehéz volt, de egy nap
mikor hívtak a piacra árulni, utána belendültünk a köztudatba.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel az a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Párommal csináljuk a napi teendőket, és 1 fő árusítja a terméket. A tészta gyártás a fő
profil, az árusítás mellék vonal.
3. Milyen módszereket használnak a piaci, utcai árus kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Az árusítási gyakorlat, és megbízhatóság, ami fontos momentum.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem alkalmazunk, és nincs is tervbe véve.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Az előző 5 évig volt, de kevesebb munkaórában keresett munkát ezért ment el.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?

A cél, hogy a vevők elfogadják, mert ellenkező esetben nincs forgalom. Pontos és gyors
legyen a helyszínen, némi pro aktivitás is szükséges, hogy az esetlegesen felmerülő
problémákat megoldja árusítás közben.
7. Van-e tipikus karrierút a piaci, utcai árus pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Nincs karrierút. Aki ezt a formáját szereti a kereskedelemnek, az az árusítás szépségébe
ki tud teljesedni.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Sajnos, nem túl jövedelmező ez nekünk, így nem szívesen ajánlom, mert mi is épp ennek
megszűntetésén gondolkodunk.

