Munkaadói interjú

A MOLNÁR
foglalkozásról

„Egyre hagyományosabb technológiával, adalék- és liszt
javítószer-mentesen, magyar búzából.”
Az interjút adta: Tóth Andrea, értékesítési vezető
Cég profilja: feldolgozás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 40 fő
Munkakörben dolgozók száma: 8
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?
Családi vonatkozású a cég, közel száz éve foglalkozik malomiparral a családunk. Ezért is
választottam ezt a szakmát. Szerettem volna folytatni a családi tradíciót.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
A Malomban különböző gabonákból lisztet állítunk elő. Ez egy század eleji malom, hagyományos
technológiákkal dolgozunk. Ezért csak jó minőségű búzát használhatunk fel, mert nem adunk
hozzá semmiféle adalékanyagot, minőségfokozót. A cégnél negyvenen dolgozunk.

3. Milyen módszereket használnak a molnár kiválasztása során? Milyen szempontok
alapján választanak a jelentkezők közül?

Hirdetés, vagy szakmán belüli ismeretség útján választunk kollegát. A szakmai tapasztalat a
legfontosabb, és a hagyományos technológia ismerete, hiszen mi azzal dolgozunk.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben? Milyen
előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Hallássérültek, egyéni elbírálást követően, betölthetik ezt a munkakört. Ezen kívül nem tudunk
engedményeket tenni egészségügyi téren.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Ritkán változik a dolgozók összetétele. Ez egy családias cég, megbecsüljük a dolgozóinkat, mind
erkölcsi, mind anyagi szinten.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A molnár feldolgozó és terméket előállító munkát végez: a lisztet többféle gabonafajtából – pl.
búza, rozs, kukorica stb. – állítja elő. Mivel a malomban a munkafázisok többsége gépesített,
ezért a molnár elsősorban a technológiai folyamatok működtetéséért és azok hatékonyságának
ellenőrzéséért felelős. Főleg a vásárlóktól kapjuk a visszajelzést, és a majdnem 100 éves
múltunk azt bizonyítja, hogy jól teljesítünk.

7. Van-e tipikus karrierút a molnár pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei vannak a
munkavállalóknak?

Nincs karrierút ebben a szakmában. Inkább bérezés miatt vált valaki, és elmegy külföldre, vagy
ha szerencsés, akkor alapíthat saját céget.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Egyre nagyobb igény van a jó minőségű, adalékmentes termékekre. Lisztre mindig is szükség
lesz, tehát a jövőben is sikeresek leszünk, csakúgy, mint 95 éve. Ezt a pályát tehát ezért, és a
szakma szépsége miatt is ajánlom.

