MUNKAADÓI INTERJÚ

A MIKROSZAPORÍTÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Ez egy fejlődő ága a növénykertészkedésnek.”
Az interjút adta: Dr. Preininger Éva
Cég profilja: gyümölcsfajták mikroszaporítása
Szektor: közintézet
Dolgozók száma: 30 fő
Munkakörben dolgozók száma: 9 fő
Nemi arány a munkakörben: 90 % nő, 10 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
20 éve foglalkozom a szakmával. Kertészmérnökként növényekkel akartam foglalkozni és
emellett labor környezetet szerettem volna, ennek a két feltételnek pont megfelelt ez a
munka.
2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Cégünknek budapesti és vidéki részlege is van. Kilencen dolgoznak a szakmában.
3. Milyen módszereket használnak a mikroszaporító kiválasztása során? Milyen
szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

Diplomások közül a biológusokat, kertészmérnököket keressük, de legalábbis valamilyen
labor-tapasztalattal rendelkezzen. Illetve bírni kell a monoton munkát.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Eddig nem alkalmaztunk ilyen személyt. Nem volt még rá példa, hogy jelentkeztek volna
erre a munkára. Nem is tudom ebben a munkakörben elképzelni, hogy ez megoldható
lenne.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Nem változik. Aki megkapja a munkát az általában ott is marad.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Attól függ, mennyi növényt tud felszaporítani adott idő alatt. Visszajelzést szóbeli formában
kapnak, alkalomadtán fizetésemelés, jutalom formájában.

7. Van-e tipikus karrierút a mikroszaporító pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincsen tipikus karrierút. Továbblépési lehetőség sincs tipikusan, laborvezetővé válhat
esetleg.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ez egy fejlődő ága a növénykertészkedésnek. Annak tudom ajánlani ezt a szakmát, aki
monoton munkát szeretne és labor körülmények közt foglalkozna növényekkel.

