
A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a
válaszokat:
- Vállalata jelen és jövőképe
- Betöltött pozíciók és belső tréningek
- Képzési lehetőségek és az erről alkotott vélemények

Kitöltése maximum 10 percet vesz igénybe, és a kitöltés után automatikusan mutatja az
eredményt.
Amennyiben a kérdőív végén megadja email címét visszakapja a magyar eredmények összesített
kiértékelését 30 napon belül.
Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai

1. Mire terjed ki az Ön tevékenységi köre? (több választ is megjelölhet)*

Bútorgyártás

Bútor forgalmazás

Kárpitos bútor gyártás

Ablak ajtó-gyártás

Bútorlapszabászat

Kész-ház gyártás

Székgyártás

Export tevékenység

Projektekben, beruházásokban való részvétel

Más (kérjük, pontosítsa)
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2. Milyen arányban végez export tevékenységet az Ön vállalata?*

Csak export tevékenységet folytatok

Nagyobb arányban exportálok, kisebb arányban hazai piacra gyártok

Körülbelül azonos arányban végzem a két tevékenységet

Kisebb arányban exportálok, nagyobb arányban hazai piacra gyártok

Csak hazai piacra gyártok

3. Milyen régi az Ön vállalkozása?*

5 évnél fiatalabb

5-10 éves

10-20 éves

20 évnél idősebb

4. Hány alkalmazott, munkatárs dolgozik az Ön vállalatában?*

10-nél kevesebb

10-20

20-50

50-nél több

5. Az idei árbevételem a tavalyihoz képest...*

Nőtt

Csökkent

Stagnál

 Pozitívan Negatívan Nem tudom

Hazai értékesítés

Külföldi értékesítés

Hazai beruházások,
projektek

Külföldi beruházások,
projektek

6. A bútorgyártás, faipar jövőjét hogyan látja az alábbi területeken?*

7. Beruházást, fejlesztést, bővítést tervez-e a közeljövőben, vagy végrehajtott-e a közelmúltban?*

Igen

Nem
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Más (kérjük, pontosítsa)

8. Vállalata milyen technológiával dolgozik? (több választ is megjelölhet)*

Hagyományos gépek

CNC gépek

Kézi szerszámok és munkapadok

9. Használnak-e CAD, CAM szoftvert a cégnél?*

Igen

Nem, de tervezzük a közeljövőben

Nem, és nem is tervezzük a közeljövőben

 
Nélkülözhetetlennek

tartom Elég fontos Kevésbé fontos
Egyáltalán nem tartom

fontosnak

Webes értékesítés

Online marketing
(hirdetések, Adwords,
email, stb...)

Bolti értékesítés

Egyéb marketing
eszközök, mint
újságok, TV, rádió,
szórólapok, plakátok,
stb.

10. Milyen fontosnak tartja az alábbiakat?*

Milyen szakmai feladatkörök elvégzésére van lehetőség az Ön vállalatában, milyen munkákat
végeznek cégénél?

Betöltött pozíciók és belső tréningek

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai
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 0 1 2-4 5-10 10-nél több

CNC gépkezelő

Hagyományos
gépkezelő

Csiszoló

Bútorlapszabász

Szerelő, összeállító
asztalos

Intarzia munkás

Fafaragó

Fényező, Festő

Bútor restaurátor

Fadíszítő (aranyozó)

Gyártás-előkészítő

11. Vállalatuknál hány munkatárs dolgozik az alábbi pozíciókban ( kérjük írja a pozíció után a
munkatársak számát)?

*

Egyéb

12. Kérem jelölje be azokat a területeket, ahol van Önöknél belső képzés- továbbképzés (manuális)!

Bútor készítése és összeszerelése (prototípusok, rendszerek módszerek,…)

Anyagok kezelése és feldolgozása, új anyagok megismertetése (fa, műanyag, stb…)

Bútor javítás, restaurálás

Egyéb

13. Kérem jelölje be azokat a területeket, ahol van Önöknél belső képzés- továbbképzés (ICT)!

Programozás (CNC, CAD/CAM)

Vállalatirányítási rendszer

Tervező szoftver használata

Web információ megtalálása

Web felhasználás (olvasás, írás és hálón való közreműködés)
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Egyéb

14. Kérem jelölje be azokat a területeket, ahol van Önöknél belső képzés- továbbképzés (ipari tervezői
szakértelem pl.:rajzolás, 3D modellezés, stb...)!

Vizuális képzelet és kreativitás

Rajzolás

Műszaki rajzok olvasása

3D/2D modellezés

Egyéb

15. Kérem jelölje be azokat a területeket, ahol van Önöknél belső képzés- továbbképzés (szellemi tudás
fejlesztése)!

Kíváncsiság és tanulási folyamatok

Kommunikáció és nyelvek

Probléma megoldás

Alkalmazkodó gondolkodás

Képesség fejlesztés

Társadalmi munkavégzés

A következő és utolsó kérdéssor a továbbképzési és gyakornoki programokról szól, egyben a
duális képzéssel kapcsolatban méri fel a tapasztalatokat, érdeklődést.

Képzési lehetőségek és az erről alkotott vélemények

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai

16. Ön döntéshozó a vállalati képzések kérdésében?*

Egyedül én döntök a képzésekről

Része vagyok a döntéshozó csapatnak

Megkérdezik a véleményem, de nem döntök

Nincs rá befolyásom milyen képzéseket valósít meg a cégem
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 Igen Nem, de tervezem Nem, és nem is tervezem

Felajánlott bármilyen tanoncidőt
vagy belső gyakornoki pozíciót?

Ön elkötelezett-e valamilyen duális
oktatási program felé, vagy van
valamilyen szerződése iskolákkal,
egyetemekkel, stb-vel?

Biztosít-e anyagi keretet tréningre,
továbbképzésre alkalmazottainak? 

17. Cégnél foglalkoztatott gyakornokok, tanoncok, továbbképzések*

Megjegyzés

18. Van valamilyen speciális gyakornoki, tanonc programja?*

Van

Nincs, de szeretnék

Nincs, és nem is szeretnék

 0 1 2-4 5-10 10-nél több

Új munkatárs

Tanuló

19. Az elmúlt 12 hónapban hány új munkatársat és tanulót vettek fel a vállalatukhoz?*
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 Volt ilyen tréning Nem volt, de lenne rá igény Nem volt, és nincs is rá igény

Szaktudás fejlesztése (
gépkezelői, szerelői,
restaurátor,
anyagismereti, stb...)

ICT professzionális
szaktudás (web
keresés,
programmozás, stb...)

Ipari tervezői szaktudás
(rajzolás, 3D
modellezés, stb...)

Szellemi szaktudás
(nyelv, kommunikációs
szakértelem, stb...)

Vezetői, projektvezetői
szaktudás
(csapatvezetői,
együttműködési, stb...)

Egyéb tréning, megjegyzés

20. Volt-e vállalatánál tréning az elmúlt 24 hónap folyamán, ha nem, lenne-e rá igény?*

 Igen Nem Nem vettünk részt tréningen

Termelékenység

Innováció (jobb
folyamat, termék,
szerviz stb...)

Versenyképesség

21. A vállalati tréning hozott e javulást az alábbi szegmensekben?*

22. Hogyan ítéli meg, van a vállalatnak elegendő pénze, forrása a belső képzésekre, tréningre?*

igen, van rá pénzünk

van, de több kellene

nincs rá pénzünk

 Hasznosnak tartom Nem tartom hasznosnak
Nem ismerem, de

szeretném
Nem ismerem és nem is

szeretném

Duális program

Mobilitás program

23. Mi a véleménye az alábbi 2 programról?*
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24. Mely korosztálynak biztosít duális képzési lehetőséget?*

Csak diákok vannak duális képzésben

Felnőttképzésen is vannak nálunk

Nem biztosítok ilyen képzési lehetőséget

25. Ha Önöknél nincs duális képzés, mi ennek az oka (több válasz is megjelölhető)?*

Nincs jelentkező tanuló

Nincs megfelelő tanműhely

Nincs oktató a vállaltunknál

Sok a gond a tanulókkal

Sokba kerülne a vállalatnak

Nincs belőle hasznunk

Nem ismerem

Más (kérjük, pontosítsa)

26. Amennyiben megadja email címét, a kérdőív végső eredményét 30 napon belül elküldjük Önnek (ez
csak a mi számunkra lesz látható, közzé nem tesszük).
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