MUNKAADÓI INTERJÚ A

FEJŐ- ÉS TEJKEZELŐGÉP KEZELŐJE
FOGLALKOZÁSRÓL

„Már gyerekkorom óta foglalkoztam állatokkal,
mindig is szerettem őket, talán az átlagnál jobban is.”

Az interjút adta:
Beosztás:

V. Szabolcs
Ágazatvezető

Cég/intézmény profilja: állattenyésztés, növénytermesztés, szárítóüzem
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása
Dolgozók száma: kb. 180 fő
Munkakörben dolgozók száma: 53 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 15% nő, 85% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 38 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Már gyerekkorom óta foglalkoztam állatokkal, mindig is szerettem őket, talán az átlagnál jobban
is. Ezért döntöttem úgy, hogy beiratkoztam a gödöllői egyetemre, amely az egyik legrégebbi
szakirányú felsőoktatási intézmény, amely elvégzését követően már 7 éve állattenyésztéssel
foglalkozom.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Potos számot sajnos nem tudok mondani a dolgozókról, mert a mi cégünk széles tevékenységi
körrel, és így nagyszámú munkavállalóval rendelkezik. Mivel ez egy részvénytársaság, ezért a
cég felépítése és vezetése ennek megfelelően működik, cégünknek több tulajdonosa is van. Én
az állattenyésztési ágazat vezetője vagyok, az én beosztottjaim száma összesen 53 fő.
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3. Milyen módszerek alapján választják ki a dolgozókat
munkakörében?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?

az

Ön

Nálunk alapvető követelmény a mezőgazdasági gépész végzettség és előnyt jelent a korábbi
szakmai tapasztalat. Emellett szükség van elhivatottságra is, de a szakma iránti érdeklődés és
odaadás is elengedhetetlen. Mindezek mellett talán az egyik legfontosabb tulajdonság a
kitartás. E a szempontok alapján próbáljuk kiválasztani a megfelelő dolgozókat.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Nem jellemző, mert a mi részlegünkön a dolgozók nagy része fizikai munkát végez. Komoly
gépekkel és veszélyes állatokkal dolgozunk. Egy szarvasmarha 600-900 kg. Még a vezetőink is
fizikai munkások, mert bármikor előfordulhat olyan eset, hogy az ő testi erejükre is szükség
lehet, éppen ezért a mi területünkön nem tudunk megváltozott munkaképességűeket alkalmazni
Úgy tudom, a cég más téren foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyeket, de a
marhatelepen nem.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Összesen 53 fő dolgozik a cég állattenyésztési ágazatánál, de ebből csak 20 fő az állandó
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dolgozó. A többi kolléga pedig folyamatosan cserélődik, tehát nálunk elég nagy a fluktuáció .
Nehéz szakképzett, jó és kitartó munkaerőt találni ebben a szakmában.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ez alapvetően a kitartáson, elhivatottságon és a szakma szeretetén múlik, hiszen az állatokhoz
fel kell kelni hajnalban, még karácsonykor vagy bármely más ünnepnapokon is. Valamennyi
kollégának rendelkeznie kell a fent említett tulajdonságokkal a vezetőktől a fizikai munkásokig.
7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Az alapfokú iskola elvégzése és mezőgazdasági gépész végzettség megszerzése után a
feljebblépés lehetősége ezen a pályán természetesen mindenkinek adott, csak és kizárólag a
munkavállaló teljesítményén múlik. Én az egyetem elvégzése után műszakvezető lettem, majd
ágazatvezető. Talán ez mondható tipikus karrierútnak.
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Fluktuáción a munkavállalók személyében történt változásokat értjük, fő oka a munkahely elhagyása. A
szervezetből távozó és felvett munkatársak számának változása mutatja a fluktuáció mértékét.
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8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ezen a területen, mint minden olyan ágazatban, ahol gépekkel dolgoznak, folyamatos a
fejlődés, a gépesítés és a robotizálás. Ez egy fejlődő és erős gazdasági ágazat, hiszen enni
mindig fogunk. Annak ajánlom ezt a munkakört, akinek megvan a megfelelő végzettsége és
szenvedélyesen szeret állatokkal foglalkozni.
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