MUNKAADÓI INTERJÚ AZ

ERDÉSZETI GÉPÉSZ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Aki a természet változását nem csak a televízióból
szeretné megismerni, és nem riad meg a fizikai munkától,
annak csodálatos élményekben lehet része az erdőben.”
Az interjút adta:

Ny. Sándor

Beosztása:

Erdészeti gépész

Cég profilja: Erdőgazdálkodás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Dolgozók száma: 840 fő
Munkakörben dolgozók száma: 5 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 48 év
1.

Mióta tevékenykedik ezen a területen?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Tizenöt éve dolgozom ezen a területen. Az erdő szeretete és a gépekhez való vonzódás miatt
választottam ezt a szakmát. Mifelénk sokan dolgoznak az erdőhöz kapcsolódó munkákban, már
diákkoromban is segédkeztem az idősebb rokonok gazdálkodásában.

2.

Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak erdészeti gépészként Önöknél?
A társaság fő profilja az erdőművelés, erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás. A társaság a központi
egységből és öt különböző telephelyű erdészeti igazgatóságokból áll. 420 főállású munkatársunk,
valamint 420 fő közfoglalkoztatott dolgozik jelenleg vállalatunknál. A gépészeti munkákkal és
gépkezeléssel a mi igazgatóságunkon 5 személy foglalkozik.
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3.

Milyen módszereket használnak kiválasztás során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Amennyiben új munkatársra van szükségünk, jellemzően a dolgozói
ajánlás jelenti a toborzást. Ez bevált módszernek bizonyult az évek során. Amennyiben nem
sikerül időben új munkatársat találni, akkor fordulunk az elektronikus hirdetési formához és az
állásközvetítő oldalakhoz. A közfoglalkoztatottakat a hivatali rendszeren keresztül tudjuk fogadni
és alkalmazni. A gépkezelőknél a megfelelő jogosítványok megléte jelenti az elsődleges szűrűt,
amennyiben van tapasztalata, az természetesen előnyt jelent. Akik szakiskolát végeztek
azoknál természetesen tudjuk, hogy a betanulási időszak rövidebb és zökkenőmentesebb lesz.
Továbbá aki valamilyen gépészeti, gépjavító területről, vagy más gépkezelői területről jön az
előnyt élvez.

4.

Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Az erdészeti gépészek között nincs megváltozott munkaképességű dolgozónk. A feltételek nem
állandóak, de néha nehéz fizikai munkák elvégzését is szükségessé teszik, mint az
anyagmozgatás, vagy motorfűrész használata.

5.

Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Az állandó dolgozók között minimális a mozgás. A gépkezelő szakemberinket igyekszünk
hosszútávon megtartani, mert számunkra fontos, hogy összeszokott munkatársak dolgozzanak
együtt. Aki az erdőben dolgozik, jellemzően szereti a munkakörnyezetét, és a munkáját, így
inkább családi okok miatt fordul elő, hogy valaki távozik tőlünk.

6.

Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A szakma megfelelő állóképességet, állandó jelenlétet, jó fizikumot igényel a jelölttől. A gépekkel
való foglalkozás szükségessé teszi a technikai, műszaki felkészültséget. Aki kitartóan tudja
végezni az ismétlődő munkafolyamatokat, az hosszútávon jó munkatársunkká válik.
A dolgozók közvetlen felettesüktől havonta visszajelzést kapnak a kitűzött feladatok elvégzéséről.

7.

Van-e tipikus karrierút az erdészeti gépész pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Aki szakiskolai végzettséggel rendelkezik, annak nem igazán van előrelépési lehetősége, de
akinek érettségije és technikusi szakképesítése van, annak lehetősége nyílik az előrelépésre
például csoportvezető pozícióba.
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8.

Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ez egy szép szakma, amit a természetben lehet végezni. Az egyre modernebb
munkagépek egyre inkább megkönnyítik a munkánkat, de a gépek fejlődősével
nekünk is fejlődnünk kell. Aki a természet változását nem csak a televízióból
szeretné ismerni, és nem riad meg a fizikai munkától, annak csodálatos
élményekben lehet része az erdőben.
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