MUNKAADÓI INTERJÚ A

VEZETÉK- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ
(VÍZ, GÁZ, FŰTÉS)
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ha valaki ezt a szakmát kitanulja, annak egy biztos
megélhetést tud nyújtani a jövőben.”
Az interjút adta: Szabó Lajos, igazgató
Cég profilja: kereskedelem, kivitelezés
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 6 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 0 % nő, 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Az építési vágy hozott erre a pályára. Azaz öröm, amit akkor érzek, amikor előttem van egy
fűtési rendszer, ami nekem köszönhetően vált működőképessé.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Kezdetben kereskedelmi cég voltunk, majd később vettük fel a kivitelezést is a cég
profiljába. 2 szakmabeli van nálunk alkalmazásban.
3. Milyen módszereket használnak a vezeték- és csőhálózat szerelők kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
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Mostanában inkább keresünk, akik elhivatottak és tudják, hogy hosszú távon ezzel akarnak
foglalkozni. Emellett mindenképp elvárás a szakmai ismeret, pl. tudja mi az a csőhajlító.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Mi nem dolgozunk megváltozott munkaképességű személyekkel és nagyon nehezen
tudom elképzelni, hogyan lehetne ilyen dolgozókat ebben a szakmában integrálni.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nagy a fluktuáció, ha elég képzetté válik az ember általában úgy gondolja, ezt tudja ő
egyedül is csinálni és kilép hogy egy saját vállalkozásban próbáljon szerencsét.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Ha jelentkező elég elhivatott, nincs akadálya, hogy sikeres legyen ezen a pályán. Jutalékos
rendszerben dolgozunk, illetve a szép szó-dicséret, amiből tudják, hogy jól végzik a
dolgukat.
7. Van-e tipikus karrierút a vezeték- és csőhálózat pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Talán a klasszikus karrierút, amikor beállok segédnek, később vezetőszerelő leszek, majd
ha elég magabiztos, saját vállalkozást indít.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
Egyre kevesebb a hozzáértő szakember, az igény a szolgáltatásra viszont továbbra is jelen
lesz. Ha valaki ezt a szakmát kitanulja, annak egy biztos megélhetést tud nyújtani a
jövőben.
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