MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ IPARI BÚVÁR
FOGLALKOZÁSRÓL

„Az ipari búvárkodás nem csak egy munka, hanem egy
életforma.”
Az interjút adta: Kosina Péter, ipari búvár
Cég profilja: szolgáltatás
Szektor: civil szektor
Dolgozók száma: 5-10 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő ( jelenleg )
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 47 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Gyerekkorom óta búvárkodom. Először hobbi búvárként kezdtem, majd egyre több
képzés elvégzése után 7 évig dolgoztam az USA-ban is. Magyarországon 20 éve
dolgozom ipari búvárként. Édesapám 1958-ban megalapította a Debreceni Búvár Klub-ot.
Szinte ott nőttem fel. Innét az elhivatottságom.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
A cég ipari alpinizmussal és ipari búvárkodással foglalkozik, illetve ivóvízbázis
védelemmel. Általában 8-10 ember dolgozik. Egy csapatban 4-5fő van. Ami azért fontos,
hogy tudják egymást segíteni.

3. Milyen módszereket használnak az ipari búvár kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A legtöbb esetben gyerekkoruktól búvárkodnak az embereim, vagy katonából, illetve
tűzoltóból válnak civillé. Aki a hobbibúvárkodásból akar váltani, az jöhet segédnek. Ott
megtanulhatja az elméleti és a fizika részét is.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Csak tökéletesen egészséges ember lehet ipari búvár. Félévente van orvosi vizsgálat,
még lyukas foga se lehet senkinek.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
A

családos emberek már nem nagyon csinálják,mert nem tudják összeegyeztetni a

családot az örökös ingázással. Az ország minden részén dolgozunk, néha még külföldön
is
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ha minden követelménynek megfelelt is valaki, éles helyzetekben kiderülhet róla, hogy
nem bírja a zárt teret, rosszul lesz. Ebben az esetben sajnos nem dolgozhat ezen a
területen. Egyébkén folyamatos a visszajelzés egymás felé, ami fontos a munkafolyamat,
és a testi biztonság szempontjából is. Ezért is van egy csapatban több ember.
7. Van-e tipikus karrierút az ipari búvár pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Egyelőre nincs, mert Magyarországnak nincs tengere. Külföldön viszont annál inkább.
Szerintem ez olyan, mint az űrkutatás. A tengerek és az óceánok sok lehetőséget
rejtenek.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Tervezzük a külföldre való terjeszkedést, ami természetesen továbbképzésekkel jár
együtt. Kötelező lesz az intenzív angol nyelvtudás is. Ha valakiben van affinitás, és szeret
utazni, akkor biztosan szeretni fogja,annál is inkább,mert jól lehet vele keresni. Persze ez
egy teljesen más életforma, mint az átlag.

