MUNKAADÓI INTERJÚ

A BURKOLÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ez egy alkotói munka. Nagyon sok szép dolgot lehet csinálni,
ha valakit érdekel, és megvan hozzá a tehetsége.”
Az interjút adta: Kristán Endre, ügyvezető
Cég profilja: Hidegburkolás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 45 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1976-tól dolgozom burkolóként, kisiparosként kezdtem. Amikor belecsöppentem ebbe az
egészbe, még azt sem tudtam, miről van szó. Egy barátom csinálta, és azt gondoltam, nekem
is jó lenne ez a szakma. Elvégeztem az iskolát,és azóta is ez a munkám.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Ketten vagyunk a cégben. Burkolással foglakozunk. Amit egy lakásban el kell végezni:
fürdőszoba, konyha, külső burkolás. Tégla-, és homlokzat burkolatok.
3. Milyen módszereket használnak a burkoló kiválasztása során? Milyen szempontok
alapján választanak a jelentkezők közül?
Fontos, hogy szakember legyen valaki, ismerje a szerszámokat, és a munkafolyamatot. Mivel
már hosszú évek óta a szakképzés kezd háttérbe szorulni, nehéz jó munkásokat találni. Aki
pedig tehette, már külföldön dolgozik.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Sajnos nincs rá lehetőség, mert ez fizikai munka. Ha valakinek nagy létszámú csapata van, ott
lehetséges a megváltozott munkaképességű ember alkalmazása, de csak ügyintézésre.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet enne az oka?
Nincs gyakori változás, kivéve, ha valaki elmegy külföldre. Minden csapat összeszokott
emberekből áll. Persze van olyan is, amikor jön egy-két tanuló, vagy egészségügyi okok miatt
abbahagyja valaki a burkolást.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A hozzáállás, és a minőségi munka dönti el, hogy valaki beválik-e egy csapatban. Aki szeret
alkotni, és tehetsége is van hozzá, annak biztosan sikerei lesznek. De a legnagyobb, és talán
egyetlen elismerés anyagi téren mutatkozik. Természetesen nem elvetendő a megrendelő
dicsérete sem.
7. Van-e tipikus karrierút a burkoló pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Burkolóként nincs igazán karrierút. De lehet valaki brigádvezető, vagy saját vállalkozást
építhet. Esetleg még ide sorolnám azt, ha valaki külföldre megy dolgozni, megismer más
technikákat, és anyagilag is előbbre jut, mint itthon.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Fejlődő tendenciát mutat a szakma, ezért ajánlanám főleg. Leginkább azonban mindenki
egyéni fejlődést mutathat, mivel ez egy alkotói munka. Nagyon sok szép dolgot lehet csinálni,
ha valakit tényleg érdekel, és megvan hozzá a tehetsége is.

