MUNKAADÓI INTERJÚ

AZ ÉLELMISZER -, ITALGYÁRTÓGÉP KEZELŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„A magyar gyümölcsöt magyar ember fogyassza el!”
Az interjút adta: Szabó Veronika, ügyvezető
Cég profilja: gyümölcstermesztés és feldolgozás
Szektor: versenyszféra
Dolgozók száma: 117 fő
Munkakörben dolgozók száma: 8 fő
Nemi arány a munkakörben: 70% férfi,30% nő
Életkori átlag a munkakörben: 30 év

1. Mióta tevékenykedik a szakmában? Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Mivel a családom már évtizedek óta gyümölcstermesztéssel foglalkozik, gyerekkoromtól
segítettem én is, felnőtt fejjel pedig úgy gondoltam, hogy én is folytatom a családi
hagyományokat, és maradok ennél a szakmánál.
2. Mivel foglalkozik és hogy épül fel cégük? Hányan dolgoznak Önöknél?
Gyümölcstermesztéssel, illetve annak feldolgozásával foglalkozik a cég. A gyümölcsösben
állandó csapattal dolgozunk. Ez a gépkezelő munka nálunk még új szakterület, és a
családtagok közül választunk hozzá munkaerőt. Az adott munkakörben 6-10 embert
foglakoztatunk.

3. Milyen módszereket használnak az élelmiszer-, italgyártó gép kezelője kiválasztása
során? Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
A fiatalok közül választunk inkább. Ez idénymunka, tehát augusztustól októberig tart, ami azt
jelenti, hogy éjszaka is kell dolgozni. A családosok ezt általában nem kedvelik. Ezen kívül a
fiatalok rugalmasabbak, nyitottabbak az innováció iránt.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem foglalkoztatunk megváltozott munkaképességű dolgozókat, mivel viszonylag megterhelő
fizikai munkát igényel a betakarítás és a feldolgozás.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Mint már említettem, állandó csapattal dolgozunk. Néha persze jönnek új emberek betanulni,
és a szüretre. Idényben sokkal többen vagyunk, mert a gyümölcsös kertbe sok emberre van
szükség.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályáján?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Ha valaki megfelelően végzi a munkáját, akkor maradhat. Napi szinten mérjük a
teljesítményüket a szüretelésről. Ki több, ki kevesebb gyümölcsöt szed. Akik itt vannak,
szeretik ezt a csinálni.

7. Van-e tipikus karrierút az élelmiszer- , italgyártó gép kezelője pályáján?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Több fázisból áll ez a munka: szüretelés, mosás, darálás, préselés, készáruvá készítés,
takarítás, csomagolás. Az első évben mindenki csak egy munkafázist tanul be, de ha
érdeklődik a többi iránt is, akkor megtanulhatja.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
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gyümölcskészítményt fogyasszanak. Az egészség megőrzése mindenki szívügye ebben a
rohanó világban. Célunk a terjeszkedés, és hogy a magyar gyümölcsöt magyar ember
fogyassza el!

