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Gondolatok a munkatárs-kiválasztásról

első lépés

Mielőtt hozzáfogna az előké-
szítéséhez, mindenképpen 

gondolkodjon el a következőkön: 
egy új munkatárs nem megváltó; 
nincs kész, tökéletes munkatárs, azt 
csinálni kell! 

Nem létezik olyan cég, ahol az fo-
galmazódna meg, hogy „de jó lenne, 
ha itt ülne, dolgozna még valaki!”. 
Soha nem munkatársakra, hanem 
elvégzett munkára, illetve annak 
eredményére, termékére van szük-
ség. Ehhez megfelelő munkatársakat 
kell felvenni, alkalmazni, betanítani, 
felügyelni irányítani, korrigálni, szá-
mon kérni, na és persze megfizetni.

Csapdák elkerülése

Vajon kiszámoljuk-e mindig, hogy 
mennyivel növekszik a bevétel, 

ha ott van, és mennyivel csökken, ha 
nincs ott egy munkatárs? Tegyük meg 
minél előbb.

Késő csak akkor keresni új dolgo-
zót, ha már nagyon kell. Emellett 

jó, ha a meglévő munkatársak látják, 
hogy a nem termelők helyettesíthe-

tők. Ha nincs utánpótlás, megtehetik, 
hogy maradnak, és nem teljesítenek, 
sőt még fizetésemelést sem átallnak 
kérni. Ha  a dolgozó nem termel (nem 
tud, vagy nem akar), nyilván valami 
más célja van, ráadásul másokat is 
feltart, bomlaszt, ellenségeskedik, és 
nem csak a cégen belül... A többiek 
is látják, hogy ezt ebben a cégben 
meg lehet tenni, tehát örömmel 
csatlakoznak ők is a „nemtermelők-
höz” és ezzel mindenkinek csökken a 
hatékonysága. Ne várjon, tudja, lássa 
a cégben mindenkor, mindenki, hogy 
a „kijárat is nyitva van”!

a rossz példa ragadós

Csak akkor vegyen fel új mun-
katársat, ha a területen, ahová 

felveszi, minden rendben van. Ha 
nem így van, újdonsült munkatársa 
azonnal akklimatizálódik, átveszi, 
magáévá teszi a vélt vagy valós 
problémákat, a nem teljesítés elfo-
gadottságát.

Elvileg az „új seprő jól seper”. 
Motiváltan kezd, ám ha nem vi-
gyázunk, nagyon gyorsan leromlik, 
olyanná válik, mint amilyen a kör-
nyezete.

Mielőtt felveszi az új munkatársat, 
érdemes elküldeni a régi rosszat. Ha 
nem így történik, a rosszul teljesítő 
azonnal átadja az összes kifogását és 
a cég ellen hangolja utódját.

Jobb üresen hagyni egy pozíciót, 
mint félig betölteni. 

Ne hallgasson másra!

Igény jelentkezik egy nem közvetle-
nül általunk felügyelt területről új 

munkatárs iránt? Meg kell vizsgálni 
az okokat. Ha például késő estig dol-
goznak, meg kell nézni, hogy ez miért 
történik, mennyi terméket állítanak elő 
és hogyan. Ha egy területen sok a moz-
gás, meg kell keresni a fluktuáció valós 
okait, lehet, hogy a vezetés a hibás. A 
szemére hagyatkozzon, ne a fülére: 
úgy vizsgálja meg a területet, hogy 
nem hallgat senkire, hanem megnézi 
az adatokat, a történéseket. Soha ne 
vegyen fel embert a terület vizsgálata 
nélkül, mert nagyon gyorsan megis-
métlődhet ugyanaz a probléma. A már 
meglevő problémákat kezelni kell.

Lépések a ranglétrán

Egy áthelyezést nagyon pontosan 
meg kell tervezni, ne szedjünk 

szét jól működő, jól összeszokott, 
megalapozott csapatokat. Ha a mun-
katárs motivált, és nem okoz kárt a 
régi területen, mehet fölfelé, mert 
alsóbb pozíciókba könnyebb kevésbé 
képzett embert kapni.

Ha a fentieket tekintetében meg-
hozta a szükséges intézkedéseket, jö-
het a második lépés, amiről a Haszon 
következő számában olvashatnak.

A cikk Árpádi László, cégünk 
munkatárs-kiválasztás szakértője 
ötletei alapján készült.

A fentieknél sokkal többet meg-
tudhat a munkatárs-kiválasztásról 
(is), ha jelentkezik díjtalan konzultá-
cióra a www.emtrek.hu honlapon.  n

Több tízezer olyan kis és középvállalkozás léte-
zik ma Magyarországon, ahol az árbevétel vagy 
a foglalkoztatottak száma alapján nem kifizető-
dő egy, a munkatársak kiválasztásában képzett, 
profi alkalmazottat tartani. ezeknél a cégeknél  
általában a tulajdonosnak vagy az ügyvezetőnek 
kell vállalnia ezt a rengeteg bizonytalanságot 
magában hordozó, csalódásokkal teli, időrabló 
feladatot. az alábbiakban a kiválasztás előtti 
teendőkkel kapcsolatban gyűjtöttünk össze né-
hány csapdát és lehetséges kiutat.

Czébely-Lénárt László

értékesítési és vezetői tanácsadó

Hiba: nem megfelelő emberek 
dolgoznak nem megfelelően bizo-
nyos munkakörökben.

Megoldás: a folyamatos felvétel, 
a „bejárati ajtó legyen mindig 
nyitva”. 


