MUNKAADÓI INTERJÚ A

GYÓGYSZERGYÁRTÓ GÉP KEZELŐJE
FOGLALKOZÁSRÓL

„Aki szereti azt, hogy tiszta, jól felszerelt és biztonságos
környezetben dolgozzon… az nagyon jól meg fogja találni a
számítását ezen a területen ”
Az interjút adta:

S. Melinda

Beosztás:

Gyógyszergyártó gép kezelője

Cég profilja: Gyógyszergyártás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Gyógyszergyártás
Dolgozók száma: 1782 fő
Munkakörben dolgozók száma: 245 fő
Nemek aránya a munkakörben: 64% nő, 36% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 43 év

1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2005 óta, vegyész technikusként végeztem a középiskolában, és ez alapján érdekelt a
laboratóriumi munkán kívül az ipari méretű gyártás is. A mai napig nagyon érdekesnek találom
a pálya újdonságait. Nagy kihívást jelent, ugyanakkor állandóságot és biztonságot is.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
A veresegyházi telephelyen kb. 400 fő dolgozik, nagy együttműködésben. A telephelyen
természetesen van vezetőség és az egyes divíziókat is vezető szakemberek irányítják.
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3. Milyen módszereket használnak a kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Hasonló vállalatnál és géptípusoknál eltöltött szakmai tapasztalat előnyt jelent, pályakezdők
esetében pedig a rátermettség, monotonitástűrés, jól szervezettség és a döntésképes hozzáállás
mindenképpen fontos. A képzettségnél a vegyésztechnikusi végzettség az elvárás, ami az
Országos Képzési Jegyzékben szerepel, de a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola elvégzése
még többet nyom a latba.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Ebben a munkakörben, mi nem alkalmazunk megváltozott munkaképességűeket.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nagyon kicsi az elvándorlás, sokan megbecsülik a nagy múlttal rendelkező vállalatot. Aki fenn
tudja tartani az érdeklődését, szereti a biztonságot adó munkakörnyezetet, az sokáig marad
ebben a munkakörben és ezen a helyen.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Arról, hogy ki az, aki beválik ebben a munkakörben nehéz válaszolni, mindenképpen fontos,
hogy szeresse a szakmát, tehát a vegyipart, a közeget is meg kell szokni, a felelősséget, amivel
egy- egy gyártási tevékenység alatt találkozik az adott dolgozó.
A teljesítményükről a közvetlen felettestől kapnak folyamatos visszajelzést. Félévente van
értékelés.
7. Van-e tipikus karrierút a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Amennyiben karrier lehetőséget nézzük, akkor a gyártói tevékenységből a műszakvezetői szint
a következő ahová ki tudja nőni magát a munkavállaló, majd a termelésszervező és a
termelésvezetői szint, erre is volt már több esetben példa. A vezetői posztokon is nagyon fontos
a tapasztalat minden szinten. Fontos, hogy a vezető értse, mi történik a részlegeken.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Aki szereti azt, hogy tiszta, jól felszerelt és biztonságos környezetben dolgozzon, tényleg a jövő
technikáját is alkalmazva kell gyártási tevékenységben részt vegyen, bírja a felelősséget és azt,
hogy be van osztva a napi munkaidejének minden perce pontosan, az nagyon jól meg fogja
találni a számítását ezen a területen. A jövőjét tekintve pedig: mindig szükség lesz elég sok
területen arra, hogy vegyészeti eszközökkel és módszerekkel előállított termékek készüljenek.
Ezt a technika csak segíteni tudja, az emberi erőforrást kiváltani nem.
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