MUNKAADÓI INTERJÚ

A FÉMFELDOLGOZÓGÉP KEZELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„A fejlesztések is hamarosan beindulhatnak, melyek
eredményeként folyamatosabbá válhat a termelés, így nőhet
a bevétel.”
Az interjút adta: Jákhalmi Tibor, ügyvezető
Cég profilja: fémfeldolgozás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 25 fő
Munkakörben dolgozók száma:17 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Ennél a cégnél két hónapja dolgozom és ezt megelőzően pedig tíz hónapot voltam itt. A
motiváció a szükség, és hogy a térségben milyen lehetőségek vannak. Inkább a lehetőség visz
erre pályára valakit.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
A cég fő profilja a fém megmunkálás. Ennek egyik ága a hasítás, a másik a táblalemez
készítés, mely egyengetésből és darabolásból áll össze. Illetve van még nálunk trapézlemez
gyártás is. 25 fős a csapat.

3. Milyen módszereket használnak a fémfeldolgozó gép kezelője kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A jelentkezők közül szakmai végzettség, illetve a szakmában eltöltött tapasztalat alapján
választunk. Előny, ha van valakinek daru-, vagy targonca kezelői papírja. Általában lakatos,
vagy fémipari végzettséggel rendelkezők választják ezt a munkát.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Sajnos nem tudunk alkalmazni, mert az egészségügyi előírások ezt nem engedik, illetve mert
nehéz fizikai munkáról van szó. Ezen kívül pontosságot, és precizitást is kíván ez a munka.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az ok?
A gépkezelő kollégák általában jobb anyagi lehetőség miatt váltanak munkahelyet. De ez nem
jellemző. A régióban nincs túl nagy választék, és sokan nem is akarnak messzebb dolgozni a
lakóhelyüktől. A családosoknak pedig szükségük van megbízható, hosszú távú munkahelyre.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Kell hozzá szakmai tapasztalat, és a gépekkel való rutin, hiszen ha felmerül valami ezzel
kapcsolatos probléma, azt meg kell tudni oldani. Napi szinten van

visszajelzés,

tehát

mindenki tisztában van a teljesítményével kapcsolatban.
7. Van-e tipikus karrierút a fémfeldolgozó gép kezelője pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Kis cég lévén itt nagy előrelépések nincsenek. Gépkezelőkén csak maximum egy más fajta
gépre mehet át az ember, vagy esetleg csoportvezető lehet. Ha nagyobb előrelépésre, illetve
váltásra vágyik valaki, ahhoz felsőfokú végzettséget kell szereznie, vagy saját vállalkozást
indítania.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Folyamatos megrendeléseink vannak, és ez egy megbízható munkahely. Remélhetőleg a
jövőben beindulnak a fejlesztések is. A fejlesztés eredményeként folyamatossá válik a termelés,
nőhet a telephely kihasználtsága, és a munkafolyamatok gyorsabbá válnak. Ezáltal nőhet az
árbevétel is, és bővülhet a cég. Magát a gépkezelői munkát azoknak ajánlom, akik szeretnek
gépekkel foglalkozni, és egy igazán férfias munkára vágynak.

