MUNKAADÓI INTERJÚ

A GYÓGYSZERIPARI LABORATÓRIUMI TECHNIKUS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Most Európán kívül próbálunk érvényesülni”
Az interjút adta: Dr. Hutás István ügyvezető
Cég profilja: állatgyógyászati és takarmány kiegészítő termékek
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 19 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 24 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
40 éve dolgozom a szakmámban. Gyógyszerészként diplomáztam. Az állatgyógyászati
termékek fejlesztése érdekelt, mert ebben láttam a jövőt.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Haszonállatok számára gyógyszer anyagokat gyártunk. Antibiotikumokat, féreghajtókat és
különböző betegségek kezelésére szolgáló termékeket. Ezen túl adalékanyagok gyártása,
fejlesztése és a gyógyszermentes prevenció a fő területünk. 19-en dolgozunk a cégnél, de
vannak külsős megbízott cégek is, akikkel kapcsolatban vagyunk.
3. Milyen

módszereket

használnak

a

gyógyszeripari laboratóriumi

technikus

kiválasztása során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Ha most a technikus kiválasztására gondol, arról fogalmam sincs, mert azt egy külsős cég
intézi. Az én közvetlen kollégáimnál a végzettség, a szakértelem a döntő.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Mi nem alkalmazunk ilyen munkaerőt. És amennyire tudom mások sem. Ennek kivitelezési
okai vannak.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Állandó munkatársaink vannak. Változás csak akkor szokott lenni, ha speciális körülmények
lépnek fel. Az állandóság azért jó, mert össze szokott csapattal könnyebb dolgozni. Már
ismerjük egymást és pontosan tudjuk a kollégáink erősségét és gyengéjét.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A legfontosabb a megbízhatóság. Szigorú szabályok vannak, amiket feltétlenül be kell
tartani. Természetesen a végzettség az első, amit nézünk. Visszajelzés maximum egymástól
várható. Esetleg, ha egy projektet megnyerünk, akkor anyagi szolgáltatás is jár hozzá.
7. Van-e tipikus karrierút a gyógyszeripari laboratóriumi technikusi pályáján? Milyen
továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Továbbképzéssel lehet előre lépni. Természetesen a technikus a legalsó szint. Utána
vannak még fokozatok, amiket tanulással, képzéssel és gyakorlattal el lehet érni.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Minket nagyon visszavetett a piac változása. Most Európán kívül próbálunk érvényesülni és
az Uniós regisztrációra várunk. Ebben a szakmában viszonylag kevesen vagyunk, tehát akit
érdekel a fejlesztés, kutatás az nagyon fogja élvezni.

