MUNKAADÓI INTERJÚ

A PAPÍRIPARI ALAPANYAGOT GYÁRTÓ GÉP
KEZELŐJE
FOGLALKOZÁSRÓL

„1982 óta, családi hagyományok alapján”
Az interjút adta: Soós Judit, boltvezető
Cég profilja: gyártás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 100 fő
Munkakörben dolgozók száma: 20-40 fő
Nemi arány a munkakörben: 80% férfi,20% nő
Életkori átlag a munkakörben: 30-40 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1982 óta dolgozom a szakmában. A cég családi hagyományokra épül, melyek alapján ma is
dolgozunk. Gyermekkorom óta ismerem ezt a munkát, és mivel megmaradt az iránta való
szeretetem, ezt választottam hivatásomul.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
100 ember dolgozik a cégnél, melynek egy része nyomda. Vannak üzemvezetők,
műszakvezetők, nyomdászok, gépkezelők és egyéb alkalmazottak. Gépkezelőként 20-40
ember tevékenykedik.
3. Milyen módszereket használnak a papíripari alapanyagot feldolgozó gép kezelő
kiválasztása során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Szakmai önéletrajz alapján döntünk, hogy kit válasszunk az adott pozícióba. Jó, ha van
valakinek gépkezelői tapasztalata, de be is tudjuk tanítani, ha szükség van rá.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Ennél a munkánál sajnos nem tudunk foglalkoztatunk megváltozott munkaképességűeket.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az ok?
Nem változik gyakran. Az itt dolgozó emberek szeretik a céget,a körülményeket, és
legtöbbször nyugdíjazásig maradnak, vagy ameddig csak tudnak.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ha valaki szereti ezt a munkát, és alkalmas rá, akkor az biztos, hogy beválik. Ha vannak új
elképzelések, akkor azt mindig jelezzük a dolgozók felé. Vannak még prémium rendszerek is,
amikkel a jó munkát honoráljuk.

7. Van-e tipikus karrierút a

papíripari alapanyagot feldolgozó gép kezelő pályáján?

Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Ha valaki szorgalmas, és megbízható, akkor később területi vezető lehet belőle.
Természetesen,

ha

valaki

továbbtanul,

akkor

magasabb

pozíciókra

is

pályázhat.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ez egy nagyon érdekes pálya, és szakmailag is folyamatosan fejlődik. Aki szeret gépekkel
dolgozni, érdekli a nyomdászat, a papír feldolgozásának lehetőségei, annak ajánlom ezt a
munkát.

