MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Várhatóak új fejlesztések, mind a felhasznált anyagok, mind a
szerszámok területén.”
Az interjút adta: Kungl Tamás, ügyvezető
Cég profilja: fémmegmunkálás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 10 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Én kb. 20 éve tevékenykedek a szakmában. Különösebb belső indíttatásról az én esetében
nem beszélhetünk, mert ügyvezetőként dolgozom.
2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
A cég - fő profiljának megfelelően - fémmegmunkálással foglalkozik. A jelenlegi 10 fős
összlétszámból 2 fő dolgozik az épület- és szerkezetlakatos szakmában.
3. Milyen módszereket használnak az épület- és szerkezetlakatosok kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A kiválasztás során az általában szokásos módszereket használjuk. Szakmai végzettség és
gyakorlat szerint választunk a jelentkezők közül.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Eddig még nem fordult elő, hogy megváltozott munkaképességű személy töltött volna be
nálunk ilyen munkakört. Ily módon előnyöket/hátrányok tekintetében nincs tapasztalatunk a
témában. Jelenleg sem foglalkoztatunk ilyen munkatársat.
5. Milyen gyakran változik az épület- és szerkezetlakatosok összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Van egy állandó mag, amely körül négy-öt fő cserélődik évente. Legtöbbször külföldre
mennek dolgozni, ahol tanulhatnak.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A szakmai ismeretek, megfelelő kézügyesség és motiváltság. Értékelés az
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minőségbiztosítás szerint.
7. Van-e tipikus karrierút az épület- és szerkezetlakatosok pályáján? Milyen
továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Általában szakmunkás végzettséggel kell rendelkezni a munkavégzéshez. A továbblépéshez
magasabb iskolát kell végezni.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mint minden területen, itt is várhatóak új fejlesztések, mind a felhasznált anyagok, mind a
szerszámok területén. Azoknak ajánlom, akik nem ijednek meg a fizikai munkától, és, ha
piszkos lesz a kezük.

