MUNKAADÓI INTERJÚ

A KERTÉSZ, ZÖLDSÉGTERMELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Nagy számban keresik a végzett kertészeket és középszintű
vezetőket, melyeket iskolánk képez.”
Az interjút adta: Udvardi István Tibor
Cég profilja: oktatási intézmény
Szektor: közintézet
Dolgozók száma: 48 fő
Munkakörben dolgozók száma: 30 fő
Nemi arány a munkakörben: 65 % nő, 35 % férfi
Életkori átlag a munkakörben: 41 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára
lépjen?
1988 óta tevékenykedem. Alapvégzettségem agrármérnök, régiónk Szentes és
környéke, a primőr zöldségtermesztés központja Magyarországon, így számomra a
kertészet mindig előtérben van.

2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
1988 óta egy kertészeti oktatási középiskolában tanítok, jelenleg igazgató vagyok. A
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3. Milyen módszereket használnak a kertészek, zöldségtermelők kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A szakmai tapasztalat, gyakorlat elsődleges. Természetesen emellett minél magasabb
iskolai végzettséggel rendelkezik a jelentkező, annál jobb esélyei vannak. Szükséges
még továbbá a legmodernebb szakmai tevékenységek, technológiák ismerete.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
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munkaidőben dolgoznak nálunk. Előnye, hogy ezen emberek is munkalehetőséget
kapnak, csökkentet munkaidőben tevékenykednek. Hátrányát nem tapasztaltuk.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele? Mi lehet ennek az oka?
A dolgozók összetétele az oktatási intézményben minimális szinten változik.
Nyugdíjazás, betegség és némely esetben a városból való elköltözés az oka annak,
ha valaki távozik tőlünk.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A kertészet, mint a mezőgazdaság többi ágazata is teljes embert igényel, a
növényeket gondozni kell a hét minden napján. A dolgozók hétvégén is ügyeletet
teljesítenek, illetve kampánymunkák idején a hét minden napján dolgoznak. Nem
minden ember alkalmas korunkban ilyen munkatempóra és képes ezt munkaidő
beosztást tartani.

7. Van-e tipikus karrierút a kertész, zöldségtermelő pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A kertészetben oktató tanároknál életpályájukban az jelenti karriert, ha látják volt
diákjaik sikereit, melyek jelen esetben magángazdaságok létrejötteit jelentik. A
környékünk termelő nagyüzemeiben és kertészeti kereskedelmi egységekben volt
diákjaink vezető beosztást töltenek be.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A jövőben fejlődés várható a kertészet területén, folyamatosan termesztő üzemek
épülnek a régióban. Ide nagy számban keresik a végzett kertészeket és középszintű
vezetőket, melyeket iskolánk képez.

