MUNKAADÓI INTERJÚ A

FAFELDOLGOZÓ GÉP KEZELŐJE
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ehhez a szakmához kitartásra, folyamatos koncentrációra,
és jó fizikumra van szükség”

Az interjút adta:
Beosztás:

M. Sándor
Ügyvezető

Cég profilja: Tűzifa árusítás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység
Dolgozók száma: 5 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?

Négy éve dolgozom ezen a területen. Ügyvezetőként én vezetem a céget, amikor sok a munka,
akkor én is kezelem a gépeket. Olyan emberek dolgoznak ebben a munkakörben általában,
akiknek alapfokú végzettségük van, bírják a fizikai munkát, rátermettek és megbízhatóak.

2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?

A cég tűzifa árusítással foglalkozik. A dolgozók között vannak sofőrök, akik kiszállítják a fát,
munkások, akik a szalagfűrésznél dolgoznak, illetve a vezető, aki koordinálja az egész
folyamatot. Összesen 5 állandó munkatársunk van.
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3. Milyen módszerek alapján választják ki a dolgozókat?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Fontos, hogy aki nálunk dolgozik, az bírja a nehéz fizikai munkát. Nagyfokú odafigyelést igényel
a feladat, a saját testi épségét kockáztatja a munkás, ha nem figyel oda a feldolgozásnál. Nincs
hibázási lehetőség, mert ezek veszélyes gépek.
Főként az alapján választjuk ki az új munkatársakat, hogy kik azok, akik elvégezték a
szükséges tanfolyamot (tudnak szalagfűrészt kezelni, ismerik a munkavédelmi szabályokat) és
rendelkeznek megfelelő szakmai tudással.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Nem tudunk alkalmazni ilyen személyt ebben a szakmában.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Vannak jól bevált embereink, akik megbízhatóak és bírják a munkát, így igyekszünk megtartani
őket. Nálunk nem cserélődnek gyakran a dolgozók.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Főként az előbb említett fizikumtól függ, hogy ki állja meg a helyét ebben a munkakörben.
Ehhez a szakmához kitartásra, folyamatos koncentrációra, és egy bizonyos fizikumra van
szükség. Közvetlenül és személyesen kapnak visszajelzést a vezetőtől a dolgozók munkájukkal
kapcsolatosan.

7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincs tipikus karrierút ebben a szakmában. Továbblépésre a mi cégünknél annyi lehetőség van,
hogy a gépkezelőből idővel sofőr is lehet, ami azt jelenti, hogy ő szállítja ki a fát a
megrendelőhöz.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Egyre nagyobb jövője van a faiparnak, hiszen sok ember vidéken áttért a gázfűtésről a
fafűtésre. A fafeldolgozás veszélyes terület, fontos a hozzáértés, az emberek otthon nem
tudják, vagy nem szakszerűen vágják össze a fát, így szükség van ilyen szakemberekre.
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