MUNKAADÓI INTERJÚ A

VÍZMŰGÉPKEZELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Aki nálunk dolgozik, az azért választja ezt a hivatást, mert
szívügyének tartja az emberek egészségét és jövőjét.”
Az interjút adta:

R. Sándor

Beosztása:

Vízműgépkezelő

Cég profilja: Gépészet, vízellátás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Dolgozók száma: 1300 fő
Munkakörben dolgozók száma: 40 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 20% nő, 80% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 40 év
1. Mióta tevékenykedik vízműgépkezelőként?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
Harminchét éve dolgozom a cégnél vízműgépkezelőként, érettségi után egyből ide kerültem. Én
hivatást választottam, nem munkát, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy az élethez
nélkülözhetetlen ivóvízforrások a rendelkezésünkre álljanak. Mindig is érdekelt a víztisztítás
eljárása; a műveletet elejétől, vagyis a kutaktól kezdve az iható víz létrejöttéig szívügyemnek
tekintem.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel az intézményük?
Hányan dolgoznak vízműgépkezelőként Önöknél?
A cégünk a szennyvíz elvezetésére és hasznosítására szolgáló gépek felügyeletét és
karbantartását végzi. Összesen 40 fő dolgozik nálunk, és mivel ez egy 0-24 órás munka, itt
sosincs leállás; hétköznap, hétvégén és ünnepnapon is foglalkozni kell a gépekkel, hogy
meglegyen a megfelelő mennyiségű ivóvíz.
3. Milyen módszereket használnak a vízműgépkezelők kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A munkaerőt leginkább álláshirdetés útján keressük, de sokszor jelentkeznek hozzánk olyan
fiatalok, akik éppen végeztek az iskolában. Alapvető követelmény a nyolc osztály elvégzése
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után a megfelelő szakképesítés megszerzése, valamint egészségügyi
vizsgán is részt kell venni. Mivel komoly kihívásokat jelenthet a munka,
tökéletes fizikumra, szívósságra és erőnlétre van szükség. Fontos a jó
kézügyesség és a megfelelő eszközismeret, hiszen ezek hiányában
komoly balesetet is lehet okozni. A személyes elbeszélgetés után három hét próbaidőre szoktuk
alkalmazni a jelentkezőt, ez alatt kiderül, mennyire válik be a szakmában. Ugyanolyan
végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén a személyes szimpátia, a kézügyesség és a
munkához való hozzáállás szokott dönteni. Üresedés esetén viszonylag gyorsan találunk
jelentkezőt az állásra, de sajnos még sincs elég jól képzett szakember, ezért komoly
elismertsége van a szakmának.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem alkalmazunk megváltozott munkaképességű személyt.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nem jellemző a fluktuáció, mert jól megbecsült szakmáról van szó, és aki nálunk dolgozik, az
azért választja ezt a hivatást, mert szívügyének tartja az emberek egészségét és jövőjét.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A dolgozók teljesítménye nap, mint nap értékelésre kerül, ugyanis a rendszerben azonnal
látszik, hogy ki milyen munkát végzett el, hogyan sikerült ellátni a feladatát. A dolgozók
munkáját szóban hetente értékelik, a hibákat javítják a felettesek.

7. Van-e tipikus karrierút a vízműgépkezelő pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Tipikus karrierút nincs, ám aki ilyen képzettséggel rendelkezik, számos helyen kipróbálhatja
magát. Ilyen a szivattyúgépész, a víztisztítóberendezés-kezelő és a szennyvíztelep-kezelő
foglalkozás is. A vízmű és szennyvíztelepen sok hasonló szakma van, így van lehetőség
választani.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mivel az emberiség életében egyre nagyobb szerepet játszik, hogy megfelelő minőségű és
mennyiségű, iható vízhez jussunk, ennek a szakmának komoly létjogosultsága lesz a jövőben
is, egyre keresettebbek lesznek a jól felkészült, szakmájukat jól ismerő szakemberek.
Olyan fiataloknak ajánlanám ezt a foglalkozást, akik tudnak és szeretnek is csapatban dolgozni,
nem szeretik a monotonitást, viszont szeretik a különlegességet – ugyanis ez a szakma
szerintem nagyon különleges. Kell hozzá nagyon sok önállóság, jó probléma felismerő és
megoldó képesség és hatalmas figyelem.
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