MUNKAADÓI INTERJÚ

A KAROSSZÉRIALAKATOS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Elégedettséggel tölti el az embert, amikor egy törött autó újra
hibátlan állapotban van előtte.”
Az interjút adta: Végh János
Cég profilja: karosszéria-javítás és fényezés
Szektor: verseny szféra
Dolgozók száma: 5 fő
Munkakörben dolgozók száma: 5 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?
3. generációs családi vállalkozás, 14 éves korom óta csinálom. De szeretem is csinálni,
nem folytattam volna, ha nem élvezném.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel az a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Főleg karosszéria-javítással és –fényezéssel foglalkozunk, legyen az karambolos vagy
korrodált autó, az összes nagy biztosítóval tartjuk a kapcsolatot, intézzük a
kárbejelentéseket. 5 fő dolgozik a szakmában.

3. Milyen módszereket használnak a karosszérialakatosok kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Ahhoz
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rátermettségre,

kézügyességre és egy jó hozzáállásra. Gyakorlatilag az első nap után már lehet látni,
hogy valaki beválik-e, van-e benne perspektíva vagy sem.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Ez egy veszélyes munkakör, nagyon oda kell figyelni közben hogy semmilyen baleset
ne történjen, ezért nem alkalmazunk megváltozott munkaképességű dolgozókat.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Ritkán a változik dolgozók összetétele. Vannak helyek, ahol nem fizetik meg a jó
szakembereket, ez lehet oka munkahely-váltásnak.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Rátermettség, kézügyesség, munkaszeretet amit elvárunk. Együtt dolgozunk, ha hiba
történik, azt ott helyben észre kell venni. Illetve nem sok helyen jellemző, de nálunk
vannak év végi jutalmak.

7. Van-e tipikus karrierút a karosszérialakatos pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincsen továbblépési lehetőség.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ez egy szép szakma, elégedettséggel tölti el az embert, amikor egy törött autó újra
hibátlan állapotban van előtte. A fényezés pedig már-már művészet, ahogy egy-két
kolléga űzi, szóval van egy szépsége ennek a munkának.

