MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ÖNTÉSZETI MINTAKÉSZÍTŐ (FA, FÉM, MŰANYAG)
FOGLALKOZÁSRÓL

„Egy hiányszakmában mindig el fog tudni helyezkedni az ember.”
Az interjút adta: Pozsonyi András
Cég profilja: alumínium termékek előállítása
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 6 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 60 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Édesapámtól örököltük az öntödét, azóta csinálom, amióta az eszemet tudom. Nem volt
kérdés, hogy szeretném folytatni azt, amit ő létrehozott.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Mi egy kis alumínium-öntöde vagyunk. 3 fő van nálunk a szakmából alkalmazásban.

3. Milyen módszereket használnak az öntészeti mintakészítő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Elvárjuk, hogy legyen megfelelő végzettsége, valamint egy próbaidőszakban megnézzük,
hogy dolgozik. Ezután dől el, alkalmazzuk-e az illetőt.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Ez egy veszélyes üzem, a szakmában nem igazán tudunk ilyen embert alkalmazni,
hacsak irodai munkára nem. Erre sem volt még példa itt.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nem változik. Ennek legfőbb oka, hogy nincs utánpótlás, nem képeznek új embereket
erre a területre.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A teljesítmény és a munka minősége magáért beszél. Silány munkák készítésével nem
tudnánk a piacon maradni. Amíg vannak újabb megrendelések, tudjuk, hogy elégedettek
a munkánkkal.

7. Van-e tipikus karrierút az öntészeti mintakészítő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincsen különösebb karrierút, amit említeni tudnék. Továbblépési lehetőség sincsen.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Egyértelműen egy hiányszakmáról beszélünk. Márpedig ha hiányszakma, akkor bárki el
fog tudni helyezkedni és biztos megélhetést fog neki jelenteni a jövőben.

