MUNKAADÓI INTERJÚ

A DARUKEZELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Aki szereti a kihívásokat, vagy a különleges dolgokat, azoknak
ajánlom ezt a szakmát.”
Az interjút adta: Varga Géza, munkáltató

Cég profilja: daruzás
Szektor: civil szféra
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 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?
22 éve dolgozom ebben a szakmában. Billencsen dolgoztam, de mindig irigykedtem a
darusokra,hogy negyed annyit dolgoznak,és háromszor annyit keresnek. Így aztán
megszereztem az ehhez szükséges képzettséget,és áttértem a daruzásra.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Daruzással, szolgáltatással foglalkozik a cég. Ketten dolgozunk benne a családból.
Elég komplex a munka, mert meg kell szervezni, megszerezni, és kivitelezni. Kihívásokkal
teli, és szerintem nagyon érdekes, kihívásokkal teli.

3. Milyen módszereket használnak a darukezelő kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Mivel a családból választódtunk ki, nincs ilyen. Természetesen kell ehhez megfelelő
végzettség, jogosítvány. Fizikai erőnlét is szükségeltetik hozzá.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nincs nálunk ilyen ember. Nem is lehetne, hiszen darut kezelni csak megfelelő fizikummal,
és adottságokkal lehet.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet enne az oka?
Nem változik, hiszen családi vállalkozásról beszélünk. Ha mégis, akkor szerintem majd az
is a családból, vagy ismerősök közül fog kikerülni.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyenvisszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Elsősorban a szorgalomtól függ,hogy valaki beválik-e,és hogy mennyire ért a daruzáshoz.
De a megrendelőtől kapunk visszajelzést.

7. Van-e tipikus karrierút a darukezelő pályáján? Milyen továbblépési lehetőségei
vannak a munkavállalóknak?
Van, mert a kis darutól a nagy daruig. Tovább lehet lépni tapasztalat alapján
daruszervezőnek, munkát felmérni. Itt az igazi továbblépés, ha egyre nagyobb, egyre
komolyabb gépeket bíznak rá az emberre.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályán az
érdeklődőknek?
Már így is siralmas a helyzet, ezért csak azt tudom mondani, hogy sajnos nem tudom. Aki
szereti a kihívásokat, meg a különleges dolgokat, azoknak ajánlom. Akinek jó a
problémamegoldó készsége. Van ebben fizikai, és szellemi munka is.

