Munkaadói interjú

A VIZIRENDŐR
foglalkozásról

„Kiemelkedően magas az anyagi megbecsültség, biztos és
változatos munka.”
Az interjút adta: Lisznyai Péter - százados
Cég profilja: személy - és vagyonvédelem
Szektor: központi államigazgatási szerv
Dolgozók száma: 145 fő
Munkakörben dolgozók száma: 145 fő
Nemi arány a munkakörben: 20% nő, 80% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 33 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
2007 óta vagyok a szakmában. Versenyszerűen kajakoztam, szeretek horgászni,
így a víz szeretete hozott ide.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel az a cégük? Hányan dolgoznak a
szakmában Önöknél?
Kapitányságon 145-en dolgoznak. Évszak, időjárás és vízállás függő a
vízirendőrök munkája. Nyáron a fürdőrendészeti szabályok betartatása is
feladatuk. Májustól szeptemberig van nálunk szezon.
3. Milyen módszereket használnak a vízirendőr kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
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Egészségügyi alkalmasságtól függ, hivatásosként nem tudunk alkalmazni.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Kicsi a fluktuáció. Vidéki költözés a jellemző ok, de alapvetően szeretnek itt
dolgozni.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést
kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Félévente van teljesítményértékelés, amikben fontos szabályok szerint értékeljük a
dolgozókat. Pl. csapatmunka, együttműködés, motiváltság, munkaidő kihasználás,
stressztűrés, pszichés terhelhetőség, munkatempó stb. Új törvény szerint, az
előmenetelhez el kell érni egy bizonyos %-ot, hogy valaki magasabb posztba
léphessen.

7. Van-e tipikus karrierút a vízirendőr pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Motorcsónak vezetőként kezdik, majd hajóvezetők (szolgálati), körzeti megbízott,
bűnügyi vizsgáló. Mindeni előtt ott a főiskola, amit támogatunk.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Kiemelkedően magas az anyagi megbecsültség, biztos és változatos munka.

