MUNKAADÓI INTERJÚ

A KOVÁCS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Azoknak ajánlom ezt a szakmát, akik kis korukban
szerettek gyurmázni.”
Az interjút adta: Kurcsán Bence
Cég profilja: fémmegmunkálás
Szektor: verseny szféra
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2005-ben kezdtem el a szakmában tevékenykedni, majd 2013-ban sikerült elindítanom a
saját vállalkozásomat. Egy véletlen köszönhetem, hogy erre a pályára kerültem. Grafikusnak
készültem, de jelentkezéshez szükséges dokumentumok egy részét nem vittem el a
beiratkozásra. Szerencsémre az ottani művészeti vezető ajánlotta, hogy kovács-képzésbe
még beléphetek. Azóta is ezzel foglalkozom.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Vasszerkezetek és vastárgyak készítésével foglalkozom, illetve a biztonsági szektorba is
készítek kerítést, kaput megrendelésre. Egyedül dolgozok kovácsként.
3. Milyen módszereket használnak a kovácsok kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Még nem volt lehetőségem embereket felvenni, de azt várnám el, hogy legyen ügyes, egy
próba nap keretében mutassa meg, mit tud és vegye komolyan a munkát.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Volt róla szó, hogy lesz ilyen munkatársam, azonban abban az időszakban éppen nem volt
sok megrendelés és nem tudtam volna kifizetni a munkáját. Ha lesz lehetőség továbbra is
szeretném alkalmazni. Mindenképpen jobban oda kellene figyelnem, mit csinál munka
közben, viszont biztosan hálásabb lenne a lehetőségért, mint az átlagdolgozó.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Egy személyes vállalkozásként jelenleg nem beszélhetünk a dolgozók összetételének a
változásáról.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Legyen kitartó a kovácsjelölt és szeresse azt, amit csinál. Visszajelzést én az ügyfelektől
kapok, ők pedig akkor elégedettek, ha a megrendelt időre elkészül és jó minőséget kapnak.
Eddig nem volt példa panaszra.

7. Van-e tipikus karrierút a kovács pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Véleményem szerint, ha már van egy műhelye az embernek és ebből meg tud élni, akkor
ennél többet nem igen kívánhat. Gondolkodok egy webshop beüzemelésében, mert
szeretném, ha minél többen megismerkednének az általam kínált termékpalettával és nem
csak helyben vagy telefonon lehetne tőlem rendelni.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Én reménykedem a terület fellendülésében, mert jelenleg nagyon pang ez a piac. Azoknak
ajánlom ezt a szakmát, akik kis korukban szerettek gyurmázni. Ha azt élvezték, ez is nagy
örömöt fog nekik okozni.

