MUNKAADÓI INTERJÚ AZ

ANYAG-, ESZKÖZNYILVÁNTARTÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Nagyon fontos kritérium a precizitás, hiszen pontos,
megbízható adatrögzítésre van szükség.”
Az interjút adta:
Beosztás:

L. Adrienn
Anyag- és eszköznyilvántartó

Cég profilja: Gyorsfagyasztott zöldség-, gyümölcs-, tésztás termékgyártás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása
Dolgozók száma: 200 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 fő
Nemek aránya a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 50 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Három éve dolgozom anyag- és eszköznyilvántartóként. Azért választottam ezt a szakmát, mert
ebben a munkakörben nagyon fontos a pedáns munkavégzés, én pedig világéletemben
szerettem a pontos, precíz munkát. Úgy érzem, hogy ebben a szakmában megtaláltam
önmagam.

2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel az a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Cégünk gyorsfagyasztott zöldség-, gyümölcs-, és tésztás termékek gyártásával és
kereskedelmével foglalkozik. Összesen 200 fő dolgozik nálunk. A szakmai vezetés mellett sok
szakmunkás dolgozik nálunk. Az anyag- és eszköznyilvántartó munkakör – sokszor úgy
gondolom, hogy – a cég lelke, mert ha nálunk hiba van, az a cég egészének működésére kihat.

1

3. Milyen módszereket
kiválasztása során?
jelentkezők közül?

használnak az anyag-, eszköznyilvántartók
Milyen szempontok alapján választanak a

Az ezzel foglalkozó internetes portálokon szoktunk hirdetni, így keresünk új kollégákat. Nagyon
fontos kritérium a precizitás, hiszen pontos, megbízható adatrögzítésre van szükség. A felvételi
módszerünk egy tesztlap kitöltése, amiből kiderül a pontosság és az összpontosított figyelemre
való képesség is. A korábbi szakmai tapasztalat is előnyt jelent.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem tudok arról, hogy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatunk.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
A munkavállalók tekintetében cégünknél nincsen nagy mozgás, mert aki szereti és érti ezt a
rendszert, az évekig is tud ezen a területen dolgozni. Jó a munkakapcsolat a kollégák között,
megbecsülik a munkánkat, ezért nincs is különösebb okunk arra, hogy máshova menjünk
dolgozni.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Az, hogy ki válik be, mint jó munkaerő ezen a területen, az attól függ, hogy mennyire pontos,
precíz. A megbízhatóan dolgozó kolléga mindig nagy kincs és ez a mi esetünkben kiemelten
fontos tényező. Kapunk visszajelzést is a munkánkról, mert ha hibázunk, akkor az több
csatornán keresztül is azonnal érzékelhető, éppen ezért külön értékelésekre nincs is szükség.
7. Van-e tipikus karrierút az anyag-és eszköznyilvántartó pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincs tipikus karrierút, de bárki képezheti magát tovább, és ha jól dolgozik és ambiciózus, akkor
magasabb beosztásokba is léphet. Fontos az is, hogy rendszer szinten lásson rá a dolgokra,
mert a komplex gondolkodásmód is elengedhetetlen feltétel.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ezen a területen a számítástechnika előretörése, és fejlődése várható, ami nagyon befolyásolja
a munkakört. Mivel ez a világ legdinamikusabban fejlődő iparága, ezért a versenyképesség
megtartása érdekében a mi adminisztratív rendszerünket is folyamatosan fejleszteni kell, ami
rendszeres továbbképzést is igényel. Ez még precízebb munkát feltételez, hiszen a papíros
adminisztráció már a múlté. Aki szeret adatokat rendszerezni, pontosan dolgozik és képes a
fejlődésre, annak ajánlom ezt a pályát.
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