MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI
RENDSZERSZERELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Mint minden elektronikai üzletág, ez is pontosan ugyanúgy
fejlődik.”
Az interjút adta: Sánta Gábor, ügyvezető
Cég profilja: biztonságtechnika
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 5 fő
Munkakörben dolgozók száma: 5 fő
Nemi arány a munkakörben: 20 % nő, 80 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Már majdnem 25 éve dolgozom ebben a szakmában, mivel ez volt az egyik végzettségem.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Teljes körű biztonságtechnikával foglalkozunk. Ebbe bele tartoznak a tűzjelzők, beléptetők,
riasztók, vagy akár video megfigyelő automatizálások is. Jelenleg öt fő dolgozik a cégnél, mind
ugyanebben a munkakörben.

3.

Milyen

módszereket

használnak

a

munkatársak

kiválasztása

során?

Milyen

szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Elektronikus vagyonvédelemről beszélünk, emiatt elég összetett a dolog. Az alkalmasságnak
egyfelől szakmai végzettséggel összefüggő, másfelől emberi tulajdonságokra visszavezethető
kritériumai vannak. Ezeket mind egyszerre kell vizsgálni.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben? Milyen
előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem tudunk alkalmazni, mindegyik munkakör olyan, amelyik teljes embert kíván: például létrán
kell dolgozni, vagy akár emelővel kell dolgozni. Sajnos nincs olyan munkakör, amihez
megváltozott munkaképességű személyt tudnánk alkalmazni. Emiatt eddig még nem is
gondolkodtunk rajta.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nem változik, körülbelül 15 éve ugyanazok az emberek dolgoznak! Ez magáért beszél.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Mivel kis létszámmal dolgozunk, ezért a vezető mindenkit személyesen ismer, munkájukat,
munkavégzéshez való hozzáállásukat is. Ezáltal a szakmai fejlődés elősegítése mellett a
visszajelzés is biztosítva van.
7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán? Milyen továbblépési lehetőségei vannak a
munkavállalóknak?
Természetesen van. Ez mind végzettségtől, tapasztalattól, a munkakörben eltöltött időtől, illetve
a rátermettségtől függ. Aki először jelentkezik, az csak beosztott telepítőként dolgozik, de
később lehet pl. telepítésvezető, tervező, vagy akár projektvezető is. Sokféle lehetőség van!
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mint minden elektronikai üzletág, ez is pontosan ugyanúgy fejlődik. Minden biztonságtechnika
alapja az elektronizációnak a fejlesztése/fejlődése. Minden processzor alapú!

