MUNKAADÓI INTERJÚ AZ

ÁLLATORVOS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Az állatok nagyon sok szeretet tudnak adni és
mindemellett ez egy izgalmas, érdekes munka”
Az interjút adta:

Dr. H. Zoltán

Beosztása:

Állatorvos

Cég profilja: Kisállat gyógyászat
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Dolgozók száma: 2 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 52 év

1. Mióta tevékenykedik állatorvos munkakörben?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Amióta 1995-ben befejeztem az Állatorvosi Egyetemet, azóta folyamatosan állatorvosként
dolgozom. Szerettem az állatokat ezért jelentkeztem erre az egyetemre. 2000-ben alapítottam
meg a saját cégemet, előtte egy megyei állatorvosi állomáson dolgoztam.

2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cége?
Hányan dolgoznak állatorvos munkakörben?
Ebben a cégben egyedül vagyok állatorvos és egy adminisztratív munkával foglalkozó
munkatársam van. Kisállatok gyógyítását, kötelező oltásait végzem.
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3. Milyen módszereket használnak az állatorvos kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Miután egymagam vagyok, én nem veszek föl állatorvosokat. Ahol állatorvosokat keresnek ott
természetesen az egyetemi végzettség, szakmai tapasztalat és jogosítvány kell általában az
állás betöltéséhez. Ebben a szakmában mindenki ismer mindenkit, tehát ha munkaerőt
keresnek egy állatorvosi zárt fórumon belül szokták elkezdeni a keresést.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nálunk nincsen megváltozott munkaképességű személy.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
A saját cégemnél nem tudok munkaerő áramlásról beszélni, de általánosságban elmondható,
hogy jellemzően ugyanazon a helyen folytatják munkájukat a végzett állatorvosok ahol a
gyakorlatukat is töltik. Nem jellemző a gyakori munkahelyváltás, hosszútávon lehet számítani a
munkájukra.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ahogy az én esetem is mutatja, az önállóság és a vállalkozói kompetencia nagyon fontos
tényező. A tanulás élethosszig tart ebben a szakmában, hiszen az orvostudomány és a
technológia folyamatosan fejlődik, mellyel egy jó szakembernek folyamatosan lépést kell
tartania. Ami még fontos lehet, hogy a kis állatoknál a kézügyesség elengedhetetlen, a
nagyobbaknál pedig gyakran szükség van jó fizikai erőnlétre.
Nekem mindig a meggyógyult kedvencek és a boldog gazdák jelentik a pozitív visszacsatolást.
7. Van-e tipikus karrierút az állatorvosi pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Három alapvető irány tudok elkülöníteni. Az egyik, ha valaki marad az egyetemen, ott szakmai
és intézményi szinten tud előre jutni oktatóként és kutatóként. A másik, ha valaki termelő
szövetkezetnél, vagy állattartó telepen helyezkedik el, ott lehet beosztott és feljebb juthat a
ranglétrán vezetői pozícióba. Én a harmadik utat járom, nekem magánpraxisom van.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Van kereslet a munkánkra. Aki ügyes, az talál állást, van lehetőség az elhelyezkedésre.
Mindenféleképpen ajánlom a fiataloknak. Az állatok nagyon sok szeretet tudnak adni és
mindemellett ez egy izgalmas, érdekes munka. Úton lenni pedig maga a szabadság.
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