MUNKAADÓI INTERJÚ A

KÖZTISZTASÁGI MUNKAGÉP-,
JÁRMŰKEZELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„A járművezető sokoldalú, több járműhöz és szerelési
munkákhoz ért, segít elviselni az extrém időjárási
körülményeket az embereknek”
Az interjút adta:

N. Attila

Beosztása:

Gépjárművezető

Cég profilja: közterület takarítás, hulladékszállítás
Szektor: Közintézet/közüzem
Ágazat: Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Dolgozók száma: 2900 fő
Munkakörben dolgozók száma: 547 fő
Nemek aránya a munkakörben:100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 48 év
1.

Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Örülök, ha megszépíthetem a szűkebb-tágabb környezetemet, és télen segíthetek abban, hogy
a közlekedés biztonságosabbá váljon, és mindenki hazaérjen. Közismert és népszerű
járműveket vezethetek, mint például a hóeltakarító-munkagépek, locsolóautó, kukásautó.

2.

Mivel foglalkozik és hogy épül fel az intézményük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
A cég egyik legfontosabb tevékenysége a hulladékok begyűjtése, a rendszeres
lomtalanítás megszervezése. Különösen fontos kategória a téli munkák szervezése, elvégzése.
Foglalkozik a cég többek között megrendelt takarítások elvégzésével, és része még az online
és a telefonos ügyfélszolgálat is. Cégünk 547 gépjármű vezetőt foglalkoztat, ebből 350 fő lát el
szemétszállítási feladatokat, 197 kolléga pedig az utak gépi tisztán tartását végzi.
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3.

Milyen módszereket használnak a köztisztasági járművezetők
kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Amennyiben új munkatársra van szükség, először a cég intranetes oldalán teszik közzé a
lehetőséget, de használják az online állásportálok által nyújtott felületeket is. Először is fontos a
szakképesítés, a balesetvédelmi, tűzvédelmi ismeretek. Mindenképp szükséges az
elhivatottság, és a kitartás hisz teljes munkaidőben szennyeződéssel, hulladékkal kell
foglalkozni. Mivel itt speciális jogosítványokra van szükség, ezért türelmi időt és segítséget
biztosítunk, hogy minden képesítést meg tudjanak szerezni az új kollégák. Többféle jármű
vezetéséhez is érteni kell, ezért szükséges a megfelelő kategóriájú vezetői engedély az adott
járművekre. Továbbá kötelező az időszakonkénti orvosi alkalmassági vizsgálat is.

4.

Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?

A járművezetők között nem foglalkoztatunk megváltozott munkaképességűeket, és erre még
nem is volt példa, de a vállalat más területein teljes értékű kollégaként járulna hozzá a cég
működéséhez.

5.

Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
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Fluktuáció előfordul, mivel több, mint 500 munkavállalóról beszélünk csak a gépjármű vezetők
esetében. A járművezető ki van téve pornak, zajártalomnak, vibrációnak, fertőzésveszély is
előfordulhat. Ők közelről megtapasztalják az extrém időjárási körülményeket, mégis helyt kell
állniuk.

6.

Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?

Hulladékokkal foglalkozik, ezektől tisztítja meg a környezetét. Jól kell bírnia az időjárási
szélsőségeket, mivel akkor van rájuk a legnagyobb szükség. Fontos a jó fizikum, mivel a
munka nehéz eszközök mozgatásával jár. Jó, ha jól tájékozódik, gyorsan megismeri a
útvonalakat, ahol dolgozik.
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Fluktuáción a munkavállalók személyében történt változásokat értjük, fő oka a munkahely elhagyása.
A szervezetből távozó és felvett munkatársak számának változása mutatja a fluktuáció mértékét.
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7.

Van-e tipikus karrierút a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Természetesen van és stratégiai fontosságú számunkra, hogy a törekvő munkavállalók számára
biztosítani tudjuk a megfelelő képzéseket. Ha megszerez további szakképesítéseket, és fejlődik
akár egy olyan pályát is befuthat, mint egy kollégánk, aki raktárosból a jogosítvány megszerzése
után gépkocsivezető, majd forgalomirányító, később üzemegység vezető, majd üzemvezető lett.

8.

Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A szakma nagy megbecsüléssel jár, és nemcsak azért, mert mindenki által ismert
járműveket vezethet. A járművezető sokoldalú, több járműhöz és szerelési munkákhoz ért,
segít elviselni az extrém időjárási körülményeket az embereknek. Mivel hulladékok a
lakókörnyezetekben nap, mint nap keletkeznek, és minden évben előfordulnak időjárási
szélsőségek, a munkájukra mindig szükség lesz.
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