MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ÁLLATORVOSI ASSZISZTENS
FOGLALKOZÁSRÓL

„Nagyon sokan szeretik az állatokat, de nem lesz
mindenkiből állatorvos”
Az interjút adta: Bakonyi Tibor, állatorvosi rendelő vezetője/tulajdonosa
Cég profilja: állatorvosi rendelő
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 5 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 fő
Nemi arány a munkakörben: 66% nő, 33% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 25 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Több mint 20 éve praktizálok, széles rálátásom és nagy tapasztalatom van ezen a
területen. Egyértelműen az állatok szeretete indítja el a fiatalokat ezen a pályán.

2. Mivel foglalkozik, és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
Az intézmény állatkórház jellegű, alapvetően állatorvosi szolgáltatással foglalkozunk.
A két szakorvos munkáját három asszisztens segíti, köztük vannak részmunkaidős
kollégák is.

3. Milyen módszereket használnak az állatorvosi asszisztensek kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A kiválasztás során lényeges szerepet kap a személyes találkozás. Döntő fontosságú,
hogy a jelentkező mennyire szimpatikus és milyen határozott. Az állatorvosi asszisztensi
végzettség mindenképpen előny!
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
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munkaképességű személy. Ennek gyakorlati oka, hogy vannak olyan feladatok, amik
végzése miatt ez eleve nem jöhet szóba. Az intézményen belül esetleg adminisztrátori
munkakörben dolgozhatnának, de még nem volt rá példa.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Ritkán változik az összetétel, alapvetően állandóak a munkatársak. Időnként előfordul
változás, de mivel szeretik a munkájukat, stabil a csapat.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ezen a pályán fontos a talpraesettség és a munkabírás. Nagyon lényeges, hogy milyen
az asszisztensek hozzáállása - mivel az állatokat általában mindegyik kolléga szereti,
ezért - elsősorban az ügyfelekhez, az emberekhez. Elsősorban szóban értékeljük a
munkájukat.

7. Van-e tipikus karrierút az állatorvosi asszisztensi pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Ritka az, hogy valaki például továbbtanulás révén feljebb lép, legalábbis a mi
praxisunkba egyelőre nem volt erre példa. Továbblépést esetleg az jelenthet, ha valakiből
vezető asszisztens lesz, aki a többieket irányítja.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Várható, hogy egyre többen fognak ilyen asszisztensi végzettséggel rendelkezni és
munkát keresni. Már látjuk ezt a tendenciát! Nagyon sokan szeretik az állatokat, és
nagyon sok fiatal szeretne állatorvos is lenni. De van, akiből nem lesz, így hogyha
állatokkal szeretne foglalkozni, akkor mindenképpen előtte az asszisztensi pálya!

