MUNKAADÓI INTERJÚ AZ

ÁLLATKERTI ÁLLATGONDOZÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Aki szereti az állatokat, a természetet és az emberekkel jól
kommunikál, az nap, mint nap különleges élményeket
szerezhet”
Az interjút adta:

H. Zoltán

Beosztása:

Állatgondozó részleg vezetője

Intézmény profilja: Állat- és növénykert működtetése
Szektor: Közintézet
Ágazat: Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Dolgozók száma: 180 fő
Munkakörben dolgozók száma: 60 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 45% nő, 55% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 30 év
1.

Mióta a tevékenykedik ezen a területen?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Korábban kilenc évig dolgoztam állatgondozói munkakörben. Szeretem az állatokat, különösen
az egzotikus állatokat. Az ismeretterjesztés iránti elkötelezettség vitt erre a területre. Először
társadalmi munkában végeztem állatgondozást a középfokú mezőgazdasági iskolai
tanulmányaim alatt. A felsőfokú agrárvégzettség megszerzése után pedig pályakezdőként
kezdtem el dolgozni.

2.

Mivel foglalkozik és hogyan épül fel az intézményük?
Hányan dolgoznak állatkerti állatgondozó munkakörben Önöknél?
Intézményünk fő feladata az állat- és növénygyűjtemény bemutatása. Az intézmény
munkájához üzemeltetési, gazdasági és kommunikációs feladatok is társulnak, amelyeket az
igazgatóság alá tartozó különböző szervezeti egységek látnak el. Állatgondozó munkakörben
60 kolléga dolgozik.
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3.

Milyen módszereket használnak az állatkerti állatgondozó
kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Törvényi előírás szerint pályázatot írunk ki, ami a főváros és az állatkert
honlapján jelenik meg. Erre kell jelentkezni a munkaügyi osztályon. A
beérkezett pályázatok alapján egy bizottság dönt a felvételről. A bizottság a főigazgatóból, a
szakrészleg igazgatójából és a munkaügyi osztály dolgozóiból áll. A felvételt jogszabályi
előírások szabályozzák. Az iskolai végzettség lehet középfokú OKJ-s szakképesítés például
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus. Felsőfokú végzettségnél természettudományi 
például biológus, környezettan  vagy agrártudományi területhez tartozó végzettségre 
állattenyésztő mérnök van szükség. Elvárt az idegen nyelv ismerete is, valamint a munkába
állás előtt részt kell venni munkaegészségügyi vizsgálaton. Ha üresedés van, általában hamar
találnak új munkaerőt, hiszen igen sok a jelentkező. Nagy a vonzereje ennek a munkának.

4.

Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Jelenleg nem, de korábban már volt megváltozott munkaképességű munkatársunk. Társadalmi
felelősségvállalás szempontjából is várjuk az ilyen problémával küzdők pályázatát.

5.

Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nem igazán változik a dolgozók összetétele, sok munkatárs évtizedek óta itt dolgozik. A
bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint működik, azonban ennél valamivel többet tudunk
fizetni. Szerencsére elhivatott emberek dolgoznak nálunk.

6.

Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A munkatársaink évente, írásban a közvetlen főnöküktől kapnak egy értékelő lapot, amit
személyesen meg is beszélnek. Amennyiben valakinek meg vannak elégedve a munkájával, az
prémiumot is kap.

7.

Van-e tipikus karrierút az állatgondozó pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Ahogy a közalkalmazotti munkahelyeken, úgy nálunk is van előrelépési lehetőség. Bár
megjegyzem, ide nem karrieristák jönnek, hanem olyan emberek, akik szeretik az állatokat. Aki
régebben dolgozik itt, az magasabb vezetői beosztásba kerülhet. Ez persze személyfüggő,
hiszen van, aki az állatok mellett akar maradni, így nem él ezzel a lehetőséggel.

8.

Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Az állatkertek olyan bemutató helyek, amire mindig szükség lesz. Az állatgondozónál előírt
végzettségek máshol is jól alkalmazhatók; például állatorvos mellett asszisztensként, nemzeti
parkoknál, oktatásban. Aki szereti az állatokat, a természetet és az emberekkel jól kommunikál,
az nap, mint nap különleges élményeket szerezhet. Ráadásul előfordulhat az állatokkal való
utazás is a munka során, ami egy külön adrenalin bombát jelent.
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