MUNKAADÓI INTERJÚ

A KŐMŰVES
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ha biztos elhelyezkedést keresnek, ezen a pályán
el fognak tudni helyezkedni.”
Az interjút adta: Nagy János, vállalkozó
Cég profilja: építőipari kivitelezés, épület felújítás, karbantartás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 4 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2005 óta tevékenykedem ebben a szakmában. Mindig szerettem építeni, valami
maradandót alkotni, ezért választottam ezt a pályát.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Az építőiparban tevékenykedünk, ezen belül nagyon sokféle munkát végzünk: kőműves
munka, felújítás, hő- és hangszigetelés, tetőszerkezetek építése, medenceépítés, hogy
csak egy párat felsoroljak. 1 főt foglalkoztatunk ebben a szakmában.
3. Milyen módszereket használnak a kőműves kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Ha kollegát keresnék, akkor az első kérdés, hogy tényleg akar-e dolgozni ebben a
munkakörben. Legyen fiatal, akarjon tanulni, esetleg legyen papírja ebben a szakmában.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Ha képes ellátni a feladatát, minden további nélkül alkalmaznám. Azonban erre mostanáig
még nem volt példa, így tapasztalatom nincs ezen a téren.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Minimális a fluktuáció. Soha nem rúgtam még ki senkit, általában ők távoznak, mert
keveslik a fizetést, vagy nem tartják megfelelőnek a munkakörülményeket.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Akarja és szeresse csinálni ezt a munkát, tanulja meg amit szükséges tudnia és biztos a
pályán marad. Igen, mind a pozitív és a negatív visszajelzést szóban kapják egy-egy nap
vagy egy kész munka után.

7. Van-e tipikus karrierút a kőműves pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nem igazán van karrierút. Továbblépésre annak van lehetősége, akik elég motiváltak és
saját céget alapítanak.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ebben a tempóban előbb vagy utóbb el fognak fogyni a szakmabeliek, a munkára viszont
szükség lesz. Ezért ha biztos elhelyezkedést keresnek, ezen a pályán el fognak tudni
helyezkedni.

