MUNKAADÓI INTERJÚ A

VEGYI ALAPANYAGOT ÉS TERMÉKET GYÁRTÓ GÉP
KEZELŐJE
FOGLALKOZÁSRÓL

„Nagy odafigyelést igényel a munka, tudni kell mindent,
minden gépet és anyagot ismerni kell”
Az interjút adta:

M. Károly

Beosztása:

Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője

Cég profilja: Növényvédő szerek gyártása
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Vegyi anyag, termék gyártása
Dolgozók száma: 150 fő
Munkakörben dolgozók száma: Kb. 80-90 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 40 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
2012 júliusa óta. Főként az motivált, hogy nagy a munkaerőhiány ebben a szakmában, így
könnyű volt állást találni. Emellett az is fontos szerepet játszott, hogy a cég finanszírozza és
támogatja a szükséges tanulmányokat, van továbblépési lehetőség, valamint az átlagnál
kicsivel magasabb a fizetés.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Körülbelül 150 fő dolgozik a cégnél. Növényvédő szerek gyártásával foglalkozunk, az én
munkakörömben körülbelül 80-90 személy dolgozik. A dolgozók életkora változó, de
általánosságban elmondható, hogy középkorúak. Ez egy folyamatos munka, tehát nekünk
nincsenek hétvégék vagy ünnepnapok.
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3. Milyen módszerek alapján választják ki a dolgozókat az ön
munkakörében?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Alapfeltétel az érettségi, ezután egy technikusi iskola elvégzése kell ahhoz, hogy ezt
a munkakört betöltse valaki. Ezen kívül egészségügyi alkalmassági szempontoknak
kell megfelelni, amelyhez a teljes körű egészségügyi vizsgálatot félévente meg kell
ismételni.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Nem tud alkalmazni ilyen személyt a cég.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nem jellemző a változás. Ha néha előfordul, akkor annak általában a jövedelem az oka. Ebben
a szakmában kicsivel jobban lehet keresni az átlagnál  ennek főként az az oka, hogy
veszélyes üzemben dolgozunk , de akad olyan, aki azért megy el, mert kap egy jobb ajánlatot.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Nagyon számít az, hogy érdekli-e az illetőt a szakma. Nagy odafigyelést igényel a munka, tudni
kell mindent, minden gépet és anyagot ismerni kell, azoknak a fizikai, kémiai tulajdonságát is,
mert könnyen baj történhet.
Néha kapunk visszajelzést. A művezető és az üzemvezető figyelik a munkát, és a dolgozókat,
például azt, hogy mennyire vagyunk hatékonyak, megbízhatóak. Ha visszajelzést kapunk, az
általában szóban történik.

7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A technikusi iskola elvégzése után lehet továbbtanulni, például egyetemre menni, ezután feljebb
lehet lépni magasabb pozícióba. A cég a felsőfokú tanulmányokat is támogatja, így aki szeretne
menni, az mehet. Ebből a pozícióból például művezetői munkakörbe lehet továbblépni.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Szükség van erre a szakmára, mert nagy a munkaerőhiány. Ugyan veszélyes üzemnek számít,
de éppen ezért érdekes és izgalmas számomra. Azért ajánlom, mert van továbblépési
lehetőség, támogatják a továbbtanulást, magasabb jövedelemmel jár az átlagnál.
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