MUNKAADÓI INTERJÚ A

HULLADÉK-OSZTÁLYOZÓ
MUNKÁS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Másfél éve dolgozom ezen a pályán, egy külföldi munkát
adtam fel miatta, de egyáltalán nem bántam meg, mert
remek munkahelynek tartom.”
Az interjút adta:
Beosztása:

G. Mihály
Hulladék-osztályozó

Cég profilja: Hulladék-osztályzás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Dolgozók száma:
Munkakörben dolgozók száma: 45 fő
Nemek aránya a munkakörben: 25% nő, 75% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 38 év
1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Másfél éve dolgozom ezen a pályán, egy külföldi munkát adtam fel miatta, de egyáltalán nem
bántam meg, mert remek munkahelynek tartom. Remek megélhetést biztosít, komoly anyagi
biztonságot nyújt. Az egyik legjobb benne, hogy bármilyen feszültséget vagy dühöt segít
levezetni, hiszen a hulladék bontásánál nélkülözhetetlen a kalapácshasználat is.

2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak ebben a munkakörben Önöknél?
A cégünk az összegyűjtött hulladék szelektálásával, szétválogatásával foglalkozik, azért hogy a
különböző anyagú hulladékok végül újrahasznosításra kerülhessenek. Összesen 45 fő dolgozik
nálunk hulladék-osztályozó munkásként.
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3. Milyen módszereket használnak kiválasztás során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A céghez leginkább ajánlás útján lehet bekerülni, álláshirdetés ritkán jelenik meg. A
jelentkezőknek egy elbeszélgetésen kell részt venniük, ahol megismerkednek vele, illetve a
jelentkező is megismerkedhet a munka részleteivel és az üzemmel. Ezután következik a három
hónapos próbaidő. Ha jól végzi a munkáját, akkor szerződtetik teljes állásban.
A munka elvégzéséhez nem szükséges szakképzettség, de sokkal könnyebb elhelyezkedni
ennek segítségével. A jelentkezőnek rendelkeznie kell anyagismerettel, amelyet az iskolában
vagy a gyárban, munka során lehet elsajátítani. Az eszközismeret szintén nagyon fontos eleme
ennek a munkának, hiszen tudni kell, melyik hulladék fajtához milyen szerszámmal lehet
közelíteni, valamint hulladék-osztályozó gépekkel is dolgozni kell.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
A munka jó erőnlétet, megfelelő fizikai adottságokat igényel, mert a dolgozónak olykor nehéz
tárgyakat kell emelni. Emellett a kéz és ujjak használata, valamint az ép látás és hallás
elengedhetetlen. A munka jellege miatt nehéz megváltozott munkaképességű személyt
alkalmazni, de hallás- és értelmi sérültek számára speciális képzés elérhető.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nagyon ritkán változik a dolgozók összetétele, mert a munkatársaink elégedettek a
munkakörülményekkel és a bérezéssel, jó csapatot alkotnak. Bár vannak a munkának olyan
nehézségei, amit a pályakezdő csak később vesz észre. Ilyen például a folyamatos állás, illetve
az időjárás, mivel bizonyos munkákat télen is a szabadban kell elvégezni.

6.

Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ahhoz, hogy valaki megfeleljen a szakmában, nagyon sok kitartás kell, erős fizikum és
állóképesség. Ugyanakkor fontos a csapatmunka is. Hatással vagyunk a többiek munkájára.
Elég, ha egy valaki rossz helyre osztályoz bizonyos anyagokat, és a több dolgozó munkáját
nehezíti ezzel. A vezetők gyakran lejárnak az üzembe, ilyenkor elmondják, hogy hogyan halad a
munka az eltervezetthez képest, és jó érzés azt hallani, hogy ismét túlteljesítettük a tervet.

7.

Van-e tipikus karrierút a vagyonőr pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus karrierút nincs, de továbbtanulással komoly sikereket lehet elérni, hiszen osztályozóból,
a ranglétrát végigjárva, üzemvezetővé is előléphet a dolgozó.
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8.

Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mivel az emberiség egyre nagyobb mennyiségű hulladékot termel, egyre inkább szükség lesz a
szemét szétválogatására, hogy az újrahasznosítható anyagokkal ne károsítsuk a
környezetünket, hanem új, értékes dolgokat állítsunk elő. Mivel a környezetvédelem
meghatározó a modern ember életében, fontos munkát végzünk.
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