MUNKAADÓI INTERJÚ A

KUTYAKIKÉPZŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Alapvetően a kutyák és az állatok iránti szeretet motivált,
nagyon szeretek a kutyákkal dolgozni”
Az interjút adta:
Beosztása:

Sz. Enikő
Kutyaiskola igazgató

Cég profilja: Kutyaidomítás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Egyéb szolgáltatás
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemek aránya a munkakörben: 100% nő,
Életkori átlag a munkakörben: 35 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
2009 óta vagyok kutyakiképző. Alapvetően a kutyák és az állatok iránti szeretet
motivált, nagyon szeretek a kutyákkal dolgozni.

2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Kutyaidomítással foglalkozunk, amibe természetesen bevonjuk a kutyák gazdáit is,
tehát a kutyát tulajdonképpen nem mi tanítjuk, hanem csak közvetve, mi a gazdáját
tanítjuk. A létszám attól függ, hányan jelentkeznek az oktatásra.
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3. Milyen módszerek alapján választják ki a dolgozókat az Ön
munkakörében?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Nagyon fontos a megfelelő képzettség, és természetesen az állatok szeretete, ami
nélkül nem lehet ebben a szakmában jól dolgozni. Türelemre is szükség van a
tréningek során, illetve jó kommunikációs készségre, ami elengedhetetlen.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Nem, nem alkalmazunk ilyen munkavállalókat.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nem rendelkezik nagy múlttal az iskola, csupán egy éve működik így váltásra,
változásra a kollégák körében eddig még nem került sor.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Nem igazán szigorú a rendszer. Ez a hivatás elsősorban szakmai hozzáértést követel,
az állatokhoz való megfelelő hozzáállást és az állatok szeretetét. Visszajelzést a
gazdáktól kapunk, akik általában elégedettek a munkával.

7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nem is annyira karrierútnak mondanám, hanem inkább szakosodni lehet, a „sima”
kutyaiskolai képzésen kívül, mert van, aki versenyre, és van, aki terepre készíti fel a
kutyusokat. Ebből a szempontból sok lehetőség van, de mégis, a csúcs az, ha valaki a
saját iskolát tud nyitni.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Szerintem egyre többen szeretnék majd tudatosan nevelni kutyusaikat, ezért több
emberre lesz szükség. Azt ajánlom a jövő kutyaidomárjainak, hogy legyenek nyitottak,
kedvesek, és szeressék az állatokat.
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