MUNKAADÓI INTERJÚ

A HÁZTARTÁSIGÉP-SZERELŐ, -MŰSZERÉSZ
FOGLALKOZÁSRÓL

„5-10 év múlva nagyon nagy szükség lesz az utánpótlásra!”
Az interjút adta: Sobor Zoltán, egyéni vállalkozó
Cég profilja: háztartási gépszerelés
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 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?
7 éve. A motivációm még gyermekkorból indult: szerelgettem mindenfélét széjjel- és
össze-, de, mivel utóbbi nem igazán ment, édesapám beíratott egy háztartási vízgázszerelő szakra, ezáltal indultam el ezen a pályán.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Egyéni vállalkozóként dolgozom, szerelek mosó-, illetve mosogatógépeket, tűzhelyeket,
kerámialapos készülékeket. Korábban nagyobb cégeknél voltam alkalmazásban, de most
egyelőre egyedül dolgozom.

3. Milyen módszereket használnak a kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Bővítést tervezek, és csakis ismerősi körben tanítanék be valakit. Leglényegesebb
szempontok a szakmai végzettség, a megjelenés, és a beszéd. Ebben a szakmában
fontos, hogy valaki hogyan tud kommunikálni!

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Tulajdonképpen alkalmazhatnánk. Nincs még különösebb tapasztalatom előnyökről és
hátrányokról.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Mivel egyedül dolgozom, ez nem releváns kérdés.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A sikeresség a munkák terén. Mennyi panasz lesz utána, mennyi visszajelzés, hogy
tetszett/nem tetszett. Mindenképpen fontosak a visszajelzések az ügyfelektől. Amíg
alkalmazott voltam, a cégek általában kaptak pozitív visszajelzéseket, főleg a
hozzáállásról és konkrétan a szerelésről.

7. Van-e tipikus karrierút a háztartásigép-szerelő, -műszerész pályán? Milyen
továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A kitűzött cél egy országos hálózat, de ez még nagyon távoli. Ha valaki valamit akar, és
tudja a szakmáját, határtalanok a lehetőségek!

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Hatalmas kudarc várható a szakma területén! 2013-ban ez a szakma az Oktatási
Minisztériumnak megszűnt létezni. Vagy betanítanak valakit, és úgy lesznek kollégák,
vagy nem lesznek mosógép- és tűzhelyszerelők! Budapest környékén már nincs 30-35
éves korosztály ezen a pályán, csak idősebbek, ők pedig pár év múlva leteszik a lantot. A
fiataloknak abszolút ajánlani tudom ezt a szakmát, mert nagy a kereslet rá, 5-10 év múlva
nagyon nagy szükség lesz az utánpótlásra!

