Munkaadói interjú

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZMINŐSÉGI LABORÁNS
foglalkozásról

„Ennek a szakmának az egyik szépsége, hogy a szűkebb, tágabb
közösségért tehet az ember”
Az interjút adta: Balogh Csaba MÁ osztályvezető
Cég profilja: környezetvédelem
Szektor: közüzem/közintézet
Dolgozók száma: 24 fő
Munkakörben dolgozók száma: 8 fő
Nemi arány a munkakörben: 70% nő, 30% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
1994 óta dolgozom ebben a szakmában. Elsősorban a tanulmányaim vezettek ide.
Környezetbiológia szakon végeztem. Aztán a szakmai érdeklődésem is ebbe az irányba
vitt.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük? Hányan dolgoznak a szakmában
Önöknél?
Környezetvédelmi hatóság laboratóriumi részlegénél dolgozunk. Az országban összesen
hét ilyen labor van. A környezetvédelem minden részével foglalkozunk. Felszíni, felszín
alatti vizek, a szennyvizek, különböző talajok és hulladékok vizsgálata és a zaj elemzése
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tartozik hozzánk. Amivel a környezetvédelmi ágazat foglalkozik, azzal a labor is. Nálunk
24- en dolgoznak.

3. Milyen módszereket használnak a környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
kiválasztása során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Elsősorban minimum egy középfokú vegyipari végzettség szükséges. Ezen túl, még
mindig középfokú, műszeres vizsgálatokra vonatkozó végzettség előnyt jelent.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen

előnyeit

és

hátrányait

tapasztalják

meg

ennek?

Időszakosan előfordulnak nálunk. A munkaügyi központ közvetíti ki őket. Ám sajnos nem
válnak be, mert olyan anyagokkal és körülmények között dolgozunk, ami nem teszi
lehetővé a hosszú távú alkalmazásukat.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
Annyira nem gyakori a változás. Valamivel magasabb, mint a diplomások körében. A
magasabb fizetés miatt váltanak egy másik hely felé.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján? Milyen visszajelzést kapnak a
dolgozók

a

teljesítményükről?

A kellő ismeretek megléte mellett a hozzáállás is szükséges. Mi itt hosszútávra
tervezünk, tehát fontos, hogy jól tudjon együtt dolgozni a többiekkel, türelmes, figyelmes
legyen. Most már a közalkalmazottakat félévente kell értékelni. Ez államilag van
meghatározva. Ettől függetlenül mi is rendszeresen értékeljük a dolgozóinkat szóban és
írásban egyaránt.
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7. Van-e tipikus karrierút a környezetvédelmi és vízminőségi laboráns pályáján?
Milyen

továbblépési

lehetőségei

vannak

a

munkavállalóknak?

Karrier lehetőség a továbbképzésben van. Néhány esetben mi is segítjük a
továbbtanulást. A posztgraduális képzésekben segítjük a dolgozóinkat.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen? Miért ajánlja ezt a pályát az
érdeklődőknek?
A környezetvédelem fontosságát mindenhol hirdetik. Reméljük, hogy ez így is marad.
Ennek a szakmának az egyik szépsége, hogy a szűkebb, tágabb közösségért tehet az
ember. Itt az ember nem csak a napi munkáját végzi, hanem tesz is valamit a
környezetért.
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