MUNKAADÓI INTERJÚ

A BETON – ÉS VASBETONKÉSZÍTŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Az építőipar mindig húzó ágazat egy ország életében.”
Az interjút adta: Gémes Krisztina, gyártás vezető
Cég profilja: Vasbeton gyártás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 58 fő
Munkakörben dolgozók száma: 58 fő
Nemi arány a munkakörben: 1% nő, 99% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
20 éve dolgozom ebben a szakmában. Véletlenül kerültem erre a területre. Végzettségem
szerint üzemmérnök vagyok, és egy munkahely váltás alkalmával ennél a cégnél kaptam
állást, és itt maradtam. Előtte dolgozta műszaki tanárként is, de jobban szerettem volna a
szakmámban tovább dolgozni.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Ez a cég vasbeton előregyártással foglalkozik, és a vasbeton szerkezetű épületek
kivitelezésével. Nem csak az elemek legyártásával, hanem a helyszínre szállítással, illetve
összeszerelésével is. Van még egy ipari padló üzletágunk is, mert a vasbeton épületekhez
szükség van nagy felületű padlóra is. Plusz még van egy generál ága is a cégnek. Az
előregyártó üzemben saját dolgozó az 58 fő, de mindig van legalább ennyi alvállalkozó is,
illetve a műszaki gárda, ami 20-25 fő. Ezen kívül itt vannak még az ipari padlós kollegák
is.

3. Milyen módszereket használnak az beton- és vasbetonkészítő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Majdnem hogy fordítva történik a dolog. Aki jelentkezik fizikai munkára, azt kénytelenek
vagyunk felvenni, mert szükségünk van ilyen emberekre. Ha látunk valakiben fantáziát, azt
beíratjuk olyan tanfolyamokra, ami ahhoz szükséges, hogy itt tudjon dolgozni, például
gépkezelői pozícióban. De konkrétan ilyen szakma, hogy beton- és vasbeton gyártó,
Magyarországon nincs.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Nem tudunk erre a nehéz fizikai munkára megváltozott munkaképességűeket alkalmazni.
Egyébként most pont lesz egy ilyen emberünk, aki egy volt lakatos kolléga, akinek vannak
egészségügyi problémái, de most vissza fogjuk venni takarítónak. Tehát könnyű fizikai
munkát fog végezni, a szakmájában viszont nem tudjuk foglalkoztatni.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
A saját dolgozóink nem változnak, viszont annál inkább az alvállalkozók, mivel alacsonyak
a bérek. Ez természetesen meghatározza azt a kört is, ahonnan az alvállalkozók is
kikerülnek, és az a réteg nehezen alkalmazkodik a nehéz fizikai munkához, ezért kevés,
aki onnét megmarad. A saját dolgozóink azért mondhatók állandónak,mert már régóta ezt
csinálják,másrészt vidéken vagyunk,tehát kevesebb az alternatíva,és nem akarnak
messzebbre menni dolgozni, illetve máshol se keresnének jobban ebben a szakmában.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Hat éve történt az ipari válság. Azóta ez az első évünk, hogy elmondhatjuk magunkról,
hogy rentábilisak lettünk. Ezelőtt mindig volt pénzbeli jutalmazás: negyedéves, év végi,13.

havi fizetés. De azért most a szűkebb időkben azért biztosítunk cafeteriát, év végi
ajándékutalványt. Igyekszünk ezeken felül még plusz dolgokat bevezetni.

7. Van-e tipikus karrierút az beton- és vasbetonkészítő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus semmiképpen nincsen. Az előfordul, hogy fizikai dolgozó, aki tovább tanult, azaz
érettségizett,ügyvezetői állást tölt be. Most is éppen van egy megüresedett pozíciónk,
ahová egy ilyen kollega jelentkezett. Igyekszünk belsősök közül választani. De ez sem
jellemző, csak ritkán.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Az építőipar mindig húzó ágazat egy ország életében. Az idei évünk alapján, ami nagy
előrelépés az elmúlt hat évhez képest, eléggé optimisták vagyunk a jövőre vonatkozólag. A
munkánknak van kézzelfogható eredménye, szépsége. Büszkék vagyunk rá, amikor egy
ház felépül. Aki ebben a szakmában dolgozik, az mindenképp látja a szépségét is.

