Munkaadói interjú

A TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
foglalkozásról

„Egy kezdő fiatalnak azért ajánlanám ezt a pályát, mert itt igazi
bölcsességre lehet szert tenni.”
Az interjút adta: Dr. Zádor Csabáné; természetgyógyász, reflexológus
Cég profilja: egészségügyi szolgáltatás, tanácsadás
Szektor: civil szféra, egészségügy
Dolgozók száma: 1 fő
Munkakörben dolgozók száma: 1 fő
Nemi arány a munkakörben: 100% nő
Életkori átlag a munkakörben: 45 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Közel 10 éve dolgozom természetgyógyászként, amit egy 20 éves egészségügyi
területen töltött időszak előzött meg. Talán mindig is ez volt az elképzelésem. Soha nem
akartam a gyógyításon kívül más hivatást választani.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Mivel én egyéni vállalkozás formájában tevékenykedem önállóan, így egyedül én
dolgozom ebben a munkakörben. Alternatív gyógyászattal, reflexológiával foglalkozom.
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3. Milyen módszereket használnak a természetgyógyász kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Minden természetgyógyászati terület az öngyógyítás folyamatára épül, különböző
technikákat alkalmazva. Ehhez kell egy megfelelő természetgyógyász alapmodul,
amelyre

van

reflexológus,

kineziológus,

fitoterápiás

szakképesítés-ráépülés,

az

akupresszúrás tevékenységen túl. Mindenképpen fontos a biológiai érdeklődés.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Véleményem

szerint

a

munkavégzés

jellegéből

adódóan

elég

szűk

területen

alkalmazható ilyen munkaképességű személy. Természetesen függ a változás mértékétől
és milyenségétől.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Az én vállalkozásom aránylag stabilnak mondható, fix páciens körrel rendelkezem, ezáltal
én biztos a hivatásomnál maradok még egy jó ideig. A szakmában nem jellemző a
pályaelhagyás, legfeljebb a továbbképzésből, fejlődésből, tudásbővülésből adódó
munkakör változtatás van jelen.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók a teljesítményükről?
A szakmai múlt mindenképpen fontos tényező. Ma elég könnyű bekerülni erre a területre,
egy 2 éves képzéssel el lehet helyezkedni. Ezt nem tartom szerencsésnek, hiszen én - és
nem

vagyok

vele

egyedül

-

az

egészségügyben

töltöttem

20

évet,

mielőtt

természetgyógyászként kezdtem dolgozni. Kell az előképzettség, a megfelelő tapasztalati
háttér, hogy valaki megbízható teljesítményt nyújtson ezen a pályán. Mi közvetlen
visszajelzést

kapunk

a

gyógyulási

folyamat

által

a

munkánkról.
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7. Van-e tipikus karrierút a természetgyógyász pályáján? Milyen továbblépési
lehetőségei vannak a munkavállalóknak?

Ehhez szív és lélek kell, és megfelelő hivatástudat. Ezek birtokában válhat valaki sikeres
és elismert természetgyógyásszá. Előrelépési lehetőségként a gyógyítás területén
szerzett tapasztalatot tudnám megemlíteni, ami biztosít egy magabiztosságot és szakmai
hátteret. Ezzel a vállalkozói közegben sokkal inkább lehet érvényesülni.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?

Egy kezdő fiatalnak azért ajánlanám ezt a pályát, mert itt igazi bölcsességre lehet szert
tenni. Aki szeret emberekkel, segítségre szorulókkal foglalkozni, azoknak a jövőben is
nagy lehetőségei lehetnek ezen a területen.
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