MUNKAADÓI INTERJÚ A

FÉMCSISZOLÓ, KÖSZÖRŰS, SZERSZÁMKÖSZÖRŰS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ajánlom ezt a munkát azoknak, akik szeretnének egy
biztos anyagi és szakmai háttérrel rendelkező területen
dolgozni. ”
Az interjút adta:

Z. Tibor

Beosztás:

Köszörűs mester

Cég profilja: Fémmegmunkálás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Feldolgozóipar
Dolgozók száma: 10 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemek aránya a munkakörben: 10% nő, 90% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év
1. Mióta tevékenykedik ezen a pályán?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Nagyjából 10 éve indult a cégünk, ekkor a CNC technológia még egészen újnak számított
Magyarországon, de látszott, hogy sikeres és jól fizető állások lesznek ezen a területen. Ez
beigazolódott, és azóta is nagyon keresett szakma maradt. A jó szakmunkások és a minimális
betanítással is foglalkoztatható munkaerő egyaránt találhat feladatot ezen a területen.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak ebben a munkakörben Önöknél?
Fő profilunk a fémmegmunkálás, és összesen 10 főt foglalkoztatunk. A munka több munkatárs
között oszlik meg. Van gépkezelő, programozó, gépbeállító, és gyártás előkészítő. Jellemzően
a munkatársaink legalább 10 éve a szakmában vannak, így kiváló szakmai tudással
rendelkeznek, nagyrészük férfi, egyetlen nő van a csapatban. A CNC technológiát használó
köszörűs szakmán belül két ágazat különöl el: az egyedi és a szériagyártás, ehhez különböző
kvalitású munkatársakra van szükség.
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3. Milyen módszereket használnak a kiválasztás során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A kollégákat általában internetes álláskeresésen vagy munkaügyi
központon keresztül találjuk meg, de szakmabeliek ajánlására is alkalmazunk munkatársakat. A
szériagyártásnál nincs szükség szakmai gyakorlatra, mivel bárki betanítható a munkára. Az
egyedi gyártásnál nagyon fontos az előzetes szakmai tapasztalat, a megfelelő minőségű
gyakorlat és a próbamunkán nyújtott teljesítmény. Felvételnél előnyt jelent a német
nyelvismeret, ugyanis főként erre a területre exportálunk, így gyakran kell német mérnökökkel
együtt dolgozni. Két azonos kvalitású dolgozó esetén sokat számít a szakmai előélet, hogy mely
cégeknél, mennyi ideig dolgozott a jelentkező. Ez informatív, mert ismerjük a versenytársakat
és az ottani elvárásokat.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Igen, a cég alkalmaz megváltozott munkaképességű dolgozót is, hiszen ugyanúgy el tudja látni
a munkáját. Bár nem elsődleges szempont, de ez a munkaadónak is jó, hiszen kedvezőbb a
járulékfizetés utánuk.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Ritkán változik a dolgozóink összetétele, ha mégis üresedés van, kiszámíthatatlan, hogy milyen
gyorsan tudjuk pótolni a munkaerőt. Függ attól, hogy egyedi vagy szériagyártásba keresünk-e
munkatársat. Egyre nehezebb tapasztalt munkatársat találni, mert sokan mennek külföldre.
Szériagyártásra könnyebb munkatársat találni, hiszen betanított munka lévén bárki elvégezheti.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Az egyedi gyártásnál fontos a precíz munka, az itt dolgozókat az alapján értékeljük, hogy milyen
időintervallumban végzik el a megadott munkát. Fontos az anyagismeret és matematikai
ismeretekre is szüksége van a jó szakembereknek. A szériagyártásban gyakorlatilag bárki
könnyen boldogulhat, itt a darabszám a mérvadó.
7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Azoknak a munkásoknak van nagyobb esélye a szakmai fejlődésre, akik az egyedi gyártásban
dolgoznak, és a munkájukat becsületesen, precízen ellátják.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ajánlom ezt a munkát azoknak, akik szeretnének egy biztos anyagi és szakmai háttérrel
rendelkező területen dolgozni. A CNC köszörűs egy darabig biztosan hiányszakma lesz, így
könnyű az elhelyezkedés. Olyan szakmáról van szó, ahol keményen kell dolgozni és hosszú
folyamat, mire valaki igazán jó szakemberré válik, és éppen ezért megbecsült foglalkozás.
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