MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ÉPÍTMÉNYSZERKEZET – SZERELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Az iparszerű építkezéshez ez a szakma elengedhetetlen.”
Az interjút adta: Baloghné Szalai Jusztina

Cég profilja: építményszerkezet tervezés és kivitelezés
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 4 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 50 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1974-ben végeztem, azóta tevékenykedek a szakmában. Amikor végeztem a
lánygimnáziumban ahova jártam, kinéztem magamnak hol van jó sok fiú és oda
jelentkeztem.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Építményszerkezetek tervezésével és kivitelezésével foglalkozunk, azonban egy ügy
miatt most nincs sok forgótőkénk és csak nagyon kis munkákat tudunk elvállalni. Jelenleg
2 szakmabeli van nálunk alkalmazásban.

3. Milyen módszereket használnak az építményszerkezet-szerelő kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Csak a régi dolgozók által hozott, ajánlott embereket alkalmazunk. Ezektől az emberektől
a szaktudásra számítunk. Még a végzettséget se tartjuk olyan nagyra, ha nincs mögötte
komoly tapasztalat.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem lehetséges, mert ez nagyon fizikai munka, görnyedni kell. Én nem ajánlanám ilyen
embereknek. Így tapasztalatokról se tudok semmit mondani, nem lenne jó nekik ebben a
szakmában.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
A kevés ember közt, aki még itt van a cégnél, nincs. Ennyi embernek épphogy tud még
munkát adni a cég.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A szaktudás és a hozzáállás nagyon messzire tudja vinni az embert. Általában
csoportokban dolgoznak, ott látja, hogy a többiek milyen tempóban dolgoznak és az ő
munkája is szem előtt van. Itt kap visszajelzést is, és ha fel tudja venni a tempót, akar
állandó ember lesz.

7. Van-e tipikus karrierút az építményszerkezet-szerelő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Karrierút nincs különösebb. Továbblépési lehetőség, hogy műveltető lesz, tehát rá lehet
bízni egy komoly építkezés vezetését.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Az iparszerű építkezéshez ez a szakma elengedhetetlen. Amikor az építőipar igazán
beindul Magyarországon, szükség lesz ezekre a szakemberekre.

