MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ŐSTERMELŐ - KÉZMŰVES TERMÉK KÉSZÍTÉSE
FOGLALKOZÁSRÓL

„Rengeteg fejlődési lehetőség látszik… csak mind anyagilag
nagyon nehéz dolog.”
Az interjút adta: Lukács Attiláné, őstermelő
Cég profilja: húsipari áruk készítése
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemi arány a munkakörben: 50 % nő, 50 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 35-40 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
5 éve kezdtem ezzel foglalkozni. A GYES után nem vettek vissza a munkahelyemre, és
ezt kezdtem el csinálni.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Jószágneveléssel foglalkozunk, és húsipari árukat készítünk kézműves keretek között. Ez
egy családi vállalkozás, a férjem és én dolgozunk benne.

3. Milyen módszereket használnak a munkatársak kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Még időszakosan sem szoktunk munkatársakat alkalmazni. Amennyiben ez mégis
felmerülne, fontos, hogy dolgozni tudó, becsületes ember legyen.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem valószínű, hogy alkalmasak lennének, fizikailag nem bírnák. Forró dolgokkal
dolgozunk, cipelünk, nem igazán tudni, működne-e ez bármilyen szinten egyáltalán. A
fizikai kizáró tényezők meghatározóak, iroda, ilyesmi nincs, ahol tudnának segíteni.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
5 éve kitartanak, munkaszeretet az oka! A szüleik is jószággal foglalkoztak, nem
újdonság számukra, szeretik csinálni.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A sikerhez kulcsfontosságú a nagyon nagy kitartás és a minőség. Mindig ugyanaz a
minőség! A teljesítményünkről az állandó vásárlók adnak visszajelzést, pozitív hatással
működik a szóbeszéd is a jó minőségű termékről, hogy szeretik.

7. Van-e tipikus karrierút az őstermelői pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Rengeteg fejlődési lehetőség látszik! Nagyon sok mindent szeretnénk, csak mind
anyagilag nagyon nehéz dolog. Vannak ötleteink, lehetne szépen fejleszteni, szépíteni,
korszerűsíteni mindent, nagyon sok mindent lehetne, csak anyagilag nem bírjuk.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Nem ajánlom könnyű szívvel. „A termőföldtől az asztalig”, ez nagyon-nagyon sok munka,
főleg annak, aki becsülettel csinálja. Mindezt kívülről nem nézik, az állam nem értékeli,
nem érezzük megbecsültnek magunkat.

