MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ IRODAGÉP SZERELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Nagy örömmel tölt el, hogy az embereket még mindig érdeklik
ezek a régi típusú gépek.”
Az interjút adta: Balázs Bertalan
Cég profilja: antik és elektronikus írógépek javítása
Szektor: civil szféra
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 67 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1966 óta, tehát majdnem 50 éve vagyok ebben a szakmában. Gyerekkoromban
édesapám hazahozott egy villanyórát, ami nem működött. Én pedig a következő két hetet
azzal töltöttem, hogy ezt a villanyórát szétszedtem és összeraktam. Akkor kezdett el
érdekelni a mechanika.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?

Irodagép javítás, antik írógépjavítás, antik pénztárgépjavítás az, ami a leggyakoribb
munka. Egyedül dolgozom a cégben.
3. Milyen módszereket használnak az irodagép szerelő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Nincsen munkatársam, egyedül dolgozok. Azt tudom mondani, hogy ehhez a szakmához
nagyon komoly szakismeret szükséges, lévén hogy nagyon változatos az írógépek típusa
és felépítése. Ezért komoly elszántság, valamint kézügyesség és nagyfokú precizitás kell
ebben a szakmában.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem alkalmazok ilyen személyt. A komoly koncentráció és az apró műszerek kezelése
miatt nem tudom elképzelni, hogy dolgozhatna valaki megváltozott munkaképességűként
ebben a szakmában.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Egyedüli dolgozóként nem változik. Amíg én csinálom, addig nincs változás.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Jó kéz kell ehhez a munkához, türelem, éles látás és a mechanika iránti szeretet. Ha jön
az ügyfél, akkor jól dolgozok, ha nem akkor pedig nem lesz munka.

7. Van-e tipikus karrierút az irodagép szerelő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincs karrierút, dolgozni kell sokat és jól. Továbblépni csak tudásban lehet. A technika
folyamatosan fejlődik, és azzal lépést kell tartani, különben nem leszek képes ezt a
munkát folytatni.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Pár éve megjelent a retró iránti kereslet, így a modern gépek mellett újra foglalkozok a
régi mechanikus gépekkel is. Ez engem nagy örömmel tölt el, hogy az embereket még
mindig érdeklik ezek a régi típusú gépek. Annak tudom ajánlani, aki szeret leülni egy
géphez, és el tud mélyedni benne, meg akarja érteni, hogyan működik.

