MUNKAADÓI INTERJÚ A

RAKODÓ SZEMÉTSZÁLLÍTÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Hosszútávon biztosítja a jövőt, remek kereseti lehetőség
és komoly anyagi biztonságot jelent”
Az interjút adta:

Á. Sándor

Beosztása:

Rakodó szemétszállító

Cég profilja: Szemétszállítás
Szektor: Közintézet/ közüzem
Ágazat: Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Dolgozók száma: 2900 fő
Munkakörben dolgozók száma: 84 fő
Nemek aránya a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag ebben a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik rakodó szemétszállítóként?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?

Harminc éve dolgozom ebben a munkakörben, és rendkívül meg vagyok elégedve vele, olyan
egzisztenciát, anyagi biztonságot és jövőképet jelent számomra, hogy bár van két szakmám
emellett, úgy érzem, jól döntöttem, hogy szemetes lettem! Rendkívül fontosnak tartom ezt a
munkát, mert ha egy hétig nem lenne összegyűjtve a szemét, káosz uralkodna a városban.

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

A cégünk szemét összegyűjtésével, szállításával, majd feldolgozásával foglalkozik. Emellett
közterületek söpréséről, a hó eltakarításáról is a cégünk gondoskodik, illetve a szemét
szétválogatása is a feladatunk.
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3. Milyen módszereket használnak a rakodó szemétszállító
kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A munkaerőt leginkább álláshirdetés útján keressük, de sokszor jelentkeznek nálunk olyan
fiatalok, akik éppen végeztek az iskolában. Ahhoz, hogy valaki munkát kapjon egy szemét
rakodással, szállítással és feldolgozással foglalkozó cégnél rakodó szemétszállítóként, nem kell
végzettséggel rendelkezni, de sokkal nagyobb az esély az elhelyezkedésre és a további
karrierépítésre a megfelelő szakképesítés megszerzése után. Ezen kívül a szemétszállító autó
vezetéséhez megfelelő jogosítványokra van szükség. A hozzánk jelentkező dolgozókkal
általában személyes elbeszélgetés során ismerkedünk meg, itt döntjük el a szimpátia és a
korábbi gyakorlat vagy képesítés alapján, hogy kit választunk a munkára. A munkakezdés előtt
egészségügyi vizsgálaton is részt kell venni. Ezután próbamunkára alkalmazzuk a dolgozókat,
és végül azt választjuk, aki jobban elvégezte a neki kiadott munkát.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
A munka jó erőnlétet, megfelelő fizikai adottságokat követel meg, mivel a dolgozó munkaideje
nagy részében állást és mozgást végez, amihez elengedhetetlen a jó állóképesség. A munka
jellege miatt nehéz megváltozott munkaképességű személyt alkalmazni, de hallás- és értelmi
sérültek számára speciális képzés lehetővé teszi a munkakör betöltését.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
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Nem jellemző a fluktuáció , mert bár vannak bizonyos előítéletek a munkával szemben, azok,
akik kipróbálják, rájönnek, hogy remek anyagi hátteret biztosít, és a munka sokkal kevésbé
megterhelő és fárasztó, mint máshol.

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, hiszen télen-nyáron egyaránt kell dolgozni. Ám a jó munkatársak a fizetésükben
érezhetik az elismerést.
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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 rakodó szemétszállító pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus karrierút nincs, de továbbtanulással sok mindent el lehet érni. Emellett
kipróbálhatja magát olyan rokonszakmákban, mint a hó eltakarító munkás,
közterület takarító vagy fémhulladék-gyűjtő.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mivel az emberiség egyre nagyobb mennyiségű hulladékot termel, egyre nagyobb
szükség lesz a szemét elszállítására. És mivel hazánkban is egyre nagyobb jelentősége van a
szelektív hulladékgyűjtésnek és a hulladék újrahasznosításnak, szükség van jó szakemberekre
ezekhez a feladatokhoz. Mindenképpen ajánlanám ezt a szakmát a fiataloknak, hiszen
hosszútávon biztosítja a jövőt, remek kereseti lehetőség és komoly anyagi biztonságot jelent.
Hatalmas szabadságot jelentő szakma, és aki rendesen tanul, az komoly sikereket érhet el,
karriert építhet.
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