MUNKAADÓI INTERJÚ A

NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTECHNIKUS
FOGALKOZÁSRÓL

„Szántóföldi és kertészeti növényi kultúrákhoz kapcsolódó
növényvédelmi szakterületen önálló feladatokat végez”
Az interjút adta: Pásztor József, igazgató
Cég profilja: Vegyipari termékek fejlesztése, gyártása, forgalmazása
Szektor: Versenyszféra
Dolgozók száma: 65 fő
Munkakörben dolgozók száma: 30 fő
Nemi arány a munkakörben: 10% nő, 90% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
Tizenkét évvel ezelőtt kerültem erre a pályára, az agrármérnöki kar elvégzése után.Itt a cégnél
szakosodtam növényvédelmi szaktechnikusnak és itt találtam meg a helyemet.
2. Mivel foglalkozik, és hogyan épül fel a cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Cégnél vagyunk úgy 65-en az üzletkötőkkel együtt, és ebből 30 fő az, aki növényvédelmi
szaktechnikusi munkakörben van. Van kereskedelmi és termelői, fejlesztői részlegünk is.
3. Milyen módszereket használnak a növényvédelmi szaktechnikus kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Hármas követelményrendszerünk van, amely a végzettségből, tapasztalatból és hozzáállásból
tevődik össze. A felvételi beszélgetés is erre fókuszál, és tökéletesen megmutatja nekünk, hogy
- az előzetesen leadott szakmai önéletrajzot kiegészítve - mennyire passzol a mi elvárásainkhoz
az adott jelentkező.
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4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben? Milyen
előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nálunk nincs ilyen személy alkalmazásban. Amennyiben lenne, úgy bizonyos munkakörök, mint
a kereskedelem vagy dokumentáció területén biztosan volnának olyan részfeladatok, amelyeket
el tudna látni.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Sokan vagyunk, minden évben mennek és jönnek. Nem számolunk nagy munkaerő-mozgással.
Általában a konkurenciát választják, akik itt hagynak minket.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A szakirányú hozzáértés döntő jelentőségű a pályán maradást tekintve. Aki érdeklődik az új
technológiák iránt, és mindig mozgásban van a fantáziája, az igen komoly karriert futhat be
ebben a szakmában.
7. Van-e tipikus karrierút a növényvédelmi szaktechnikus pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Növényvédelmi szaktechnikus végzettségel rendelkezők képesek a növényvédelem terén a
korszerű növényvédelmi eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi
termékek gazdaságos előállítására. Ezt egy kereskedelmi végzettséggel kiegészítve igen hamar
vezető pozícióban találhatja magát a szorgalmas szaktechnikus. Emellett a felsőfokú
továbbtanulás terén is vannak alternatívák.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Globálisan fejlődő iparágról beszélünk, folyamatos a kereslet a megbízható szaktudású
munkavállalókra. Aki az agrárium területén képzeli el a jövőjét, annak csak ajánlani tudom ezt a
szakágat, mert a jövőben a fejlődés ezen a területen töretlennek látszik.
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