MUNKAADÓI INTERJÚ

A KÁRPITOS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Két dolgot várunk el az embertől: legyen normális paraszti
esze és akarjon dolgozni.”
Az interjút adta: Kiss Zsolt ügyvezető
Cég profilja: autókárpitozás
Szektor: verseny szféra
Dolgozók száma: 5 fő
Munkakörben dolgozók száma: 4 fő
Nemi arány a munkakörben: 25 % nő, 75 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 38 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
20 éve dolgozok ebben a szakmában. Megtetszett, kipróbáltam, élveztem és az óta is
ezt csinálom.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
4 kárpitost foglalkoztatunk. Cégünk működése igen egyszerű: ha önnek kárpitra van
szüksége járművében, legyen az régi vagy új autó, kisbusz, nagybusz, traktor,
repülőgép, mi azt a munkát elvégezzük.

3. Milyen módszereket használnak a kárpitosok kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Két dolgot várunk el az embertől: legyen normális paraszti esze és akarjon dolgozni.
Nem szükséges felső végzettség, semmi extra követelményt nem támasztunk, csak
akarjon és tudjon tisztességes kétkezi munkát végezni.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Igen, volt szerencsém alkalmazni és nagyon pozitív tapasztalataim vannak. Sokkal
jobban szeretnek dolgozni, mint az átlagos normál munkaképességű dolgozó. Ha
megbecsülik a munkájukat, akkor nagyon hálás munkaerők és szeretni fogják, amit
csinálnak.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Ritkán mennek el emberek, a leggyakoribb oka a távozásnak a nyugdíj. Előfordul,
hogy az élet más felé sodorja, elutazik, vagy egyéb okokból ki kell lépnie, de ez nem
túl gyakori.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Mint azt korábban említettem, akarjon és tudjon dolgozni. Visszajelzést tekintve pedig
a fizetés és dicséret, amiből a dolgozó tudja, jól végzi-e a munkáját.

7. Van-e tipikus karrierút a kárpitosok pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Nincs igazi továbblépési lehetőség, a megbízható munkavégzéssel kiérdemelheti,
hogy különlegesebb vagy kényesebb munkákat is rábízunk, mint egy veterán autó
felújítását, ami ha jó munka esetén komoly szakmai siker.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Azért ajánlom, mert ebben a szakmában mindig lesz munka. Szemben a diplomás
állásokkal, amiknél ugyan magasabb a fizetés, de nem garantált az elhelyezkedés, a
kétkezi munkákban mindig lesz munkalehetőség és meg is fizetik, ha az ember akar
dolgozni.

