MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ÉPÜLET-, ÉPÍTMÉNYBÁDOGOS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Az építőipar fellendülésben van, ezért bízom benne,
hogy ez az ágazat is növekedni fog.”
Az interjút adta: Czigány Zsolt, vállalkozó
Cég profilja: épületbádogozás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 3 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 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?

Öt éve vagyok ebben a szakmában. Családi vállalkozásról van szó, apám is motivált, én
szerettem vele dolgozni, meg a munka tetszett és élveztem.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
A cég épületek bádogozásával, illetve minden a bádogozáshoz kapcsolódó tevékenységgel
foglalkozik. 3-an vagyunk a cégben, mindhárman épületbádogosok..
3. Milyen módszereket használnak az épület-, építménybádogos kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Szakmai végzettség, ha van, annak örülünk, bár ez elég ritka és ne féljen a magasban
dolgozni, ne legyen tériszonyos. Legyen megbízható, jó munkabírású, fiatal és dinamikus.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben? Milyen
előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Ez a munka veszélyes ahhoz, hogy ilyen embereket alkalmazzunk ebben a szakmában. Csak
hátrányát tudom elképzelni, ha ilyen személy űzné ezt a szakmát.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Viszonylag állandó. Kis csapatról van szó, és ha probléma van, megoldjuk.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A rábízott munkát végezze el felelősségteljesen és be fog válni. Visszajelzést szóban kapnak,
illetve ők is érzik és látják, éppen milyen munkát végeztek.

7. Van-e tipikus karrierút az épület-, építménybádogos pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Karrierútról nagyon nem tudok mit mondani, az ember jó bádogos lesz. Továbblépési
lehetőségnek elmehet egyéni vállalkozónak.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Az építőipar fellendülésben van, ezért bízom benne, hogy ez az ágazat is növekedni fog.
Kevesen vagyunk bádogosok, ezért ha akarják ezt a munkát csinálni, biztos el tudnak
helyezkedni.

