MUNKAADÓI INTERJÚ

A GYÜMÖLCSTERMESZTŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Az egészséges ételekre mindig van igény, ezért
szerintem ez egy jó szakma.”
Az interjút adta: Családi János
Cég profilja: gyümölcstermesztés
Szektor: civil szféra
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
14 éve vagyok ebben a szakmában. A családban mindenki ezzel foglalkozott így kerültem
én is erre a pályára.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Gyümölcstermesztéssel keresem a kenyerem, egymagam termesztem a gyümölcsöket.
Betakarítási időszakban veszek fel szezonális munkaerőt, akkor mindig többen vagyunk.
3. Milyen módszereket használnak a gyümölcstermesztő kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Nem keresek munkatársakat, egyedül dolgozok. Ha mégis keresnék, akkor kitartó és jó
fizikumú fiatalokat keresnék, akik képesek a térbeli gondolkodásra hogy ne nőjenek a fák
egymásra és eligazodnak a pénz világában.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem lehetetlen hogy ilyen területen elhelyezkedjenek, ha megvan hozzá az erőnlétük.
Azonban nekem nincs, tapasztalom ezzel kapcsolatban.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nincs állandó alkalmazottam. Ebből kifolyólag az én jelenlétem állandói dolgozói összetételt
biztosít.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Elkötelezettnek kell lenni a gyümölcstermesztés irányába, hosszú hónapokig tevékenykedni,
hogy végül beérjen a termés. Én onnan kapok visszajelzést, hogy mennyire vásárolják a
gyümölcsöt.

7. Van-e tipikus karrierút a gyümölcstermesztő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincs különösebb karrierút. Továbblépni maximum úgy lehetne, ha nagyobb földet vennék,
hogy még több gyümölcsöt termesszek.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Az egészséges ételekre mindig van igény Magyarországon, ezért szerintem ez egy jó
szakma. Az hogy várható-e bármilyen fejlődés, nemigen tudom megmondani.

