Munkaadói interjú

A VEGYÉSZ, FARMAKOLÓGUS
foglalkozásról

„Idejön, munkába áll, állhatatosan dolgozik, kutat. Még tovább
kutat, feltalál valamit, megkapja a Nobel-díjat.”
Az interjút adta: Valla Tibor; docens
Cég profilja: oktatás, kutatás
Szektor: civil szféra, egészségügy
Dolgozók száma: 30 fő
Munkakörben dolgozók száma: 20 fő
Nemi arány a munkakörben: 60% nő, 40% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1990 óta dolgozom farmakológusként. Egész fiatalon már intenzív tudományos
érdeklődést tanúsítottam szinte minden iránt. Mindennek az összetételét próbáltam
meghatározni, reprodukálni.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?

Többféle profil van itt nálunk, kardiovaszkuláris, neofarmakológiai, gasztrointesztinális és
hallás orientáltság. Megközelítőleg 20 vegyész, farmakológus munkakörben alkalmazott
dolgozó van az intézetben.
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3. Milyen módszereket használnak a vegyész, farmakológus kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Az addigi eredményei alapján válogatunk elsődlegesen, természetesen előny, ha már az
egyetem alatt is itt tölt némi időt, majd a második szintre érőkkel személyesen
elbeszélgetünk. Az emberi tényezők nagyon sokat számítanak, kiváltképp a munkabírás
és precízió, valamint fontos az angol nyelv ismerete.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Jelen pillanatban nincs ilyen személy nálunk, természetesen a munkaképesség
változásának mértékétől függően, a számítógépes kiszolgáló folyamatoknál semmi
akadályát nem látnám az alkalmazásuknak.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Sajnos ezen a pályán erőteljes alulfinanszírozottságról beszélhetünk. A mozgás talán
ezért nem jelentős, hiszen aki ezt a hivatást választja, az tudja, hogy kiugró teljesítmény
nélkül nem feltétlen ígér pénzbéli sikereket ez a terület.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
Publikálnunk kell nemzetközi szinten is, tehát saját magunk generáljuk a visszajelzési
folyamatot, majd figyelünk a reakciókra. Ezekben a szcientometrikai szaklapokban egy
bizonyos színvonal alatt nem is lehet megjelentetni. A tudományos teljesítmény számít
leginkább.

7. Van-e tipikus karrierút a vegyész, farmakológus pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
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Idejön, munkába áll, állhatatosan dolgozik, kutat. Még tovább kutat, feltalál valamit,
megkapja a Nobel-díjat. Ez talán a legszebb és klasszikusabb karrierút, amit lehet
említeni. Egyetemi és ipari karrierre és továbblépésre is van lehetőség.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?

A többi kutatási területhez képest nekünk annyi előnyünk van, hogy igen közel állunk a
végfelhasználási ponthoz. Egy gyógyszer végeredmény is lehet. Akit nem tisztán az
elméleti feladatkörök érdeklik, azoknak ajánlatos ez a hivatás.
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