MUNKAADÓI INTERJÚ A

BAROMFITARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Szeretek az állatokkal foglalkozni és szeretem a
munkámban, hogy részt vehetek a lakosság élelmiszerellátásában.”
Az interjút adta:

B. István

Beosztása:

Állattenyésztő

Cég profilja: Állattenyésztés
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Dolgozók száma: 83 fő
Munkakörben dolgozók száma: 21 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 10% nő, 90% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 35 év
1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Szeretek az állatokkal foglalkozni, és szeretem a munkámban, hogy részt vehetek a lakosság
élelmiszer-ellátásában. A tojás és a baromfihús népszerű, keresett termék.

2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
A cég az állatok tartásával, szaporításával, felnevelésével foglalkozik. Feladat továbbá a
takarmány beszerzése, az állatok helyének tisztán tartása, a tojások begyűjtése, osztályozása,
jelölése, a késztermékek értékesítése, elszállításának és a megrendelőhöz való eljuttatásának
megszervezése. Emellett fontos az épületek tisztán tartása és karbantartása is. Összesen 83 fő
dolgozik nálunk.
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3. Milyen módszereket használnak a kiválasztás során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Álláshirdetéseket adunk fel illetve a munkatársak ajánlása alapján hívunk be
jelentkezőket, ha új kollégára van szükségünk. Fontos szempont az állatok
szeretete, és a nagy munkabírás, mivel az állatok ellátásáról minden nap
gondoskodni kell. Fontos az önállóság és az egyéni felelősségvállalás is.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Mi nem foglalkoztatunk megváltozott munkaképességű személyt, ezért erről nem tudok
beszámolni. De tudom, hogy hallássérültek és értelmi sérültek számára indítanak Mezőgazdasági
munkás szakképesítéseket.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Van változás a dolgozói összetételben, ez bizonyára a körülményekkel függ össze. A munka
könnyű fizikai munka, de egészségkárosító tényező lehet például fertőzésveszély, illetve a por, a
tollak sok embernél allergiát okoznak. Változó időjárási viszonyok között is helyt kell állni, talán ez
még lehet az oka.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A szakmához fontos az elhivatottság. Az állatokat minden nap gondozni kell, a takarmányt
kezelő, trágyát eltávolító, és a keltetőgépek kezelése nagy figyelmet és precizitást igényel.
Fontos, hogy az állatok helyének tisztán tartását is megfelelő gyakorisággal és gondossággal
végezze a munkavállaló. Ezzel megelőzheti az állatállományban fellépő fertőzések kialakulását
is. Fontos továbbá az állategészségtanban való jártasság és a naprakész ismeretek.
A visszajelzés a teljesítményről szóban történik, nincs rá bevett módszer.
7. Van-e tipikus karrierút a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Ebben a szakmában nem igazán beszélhetünk karrierútról. A munka végezhető egyénileg, vagy
kisebb csoportokban, így az előrelépésnek mondható, ha valaki csoportfőnök lesz.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A baromfihúsra stabil, és egyre növekvő kereslet mutatkozik, főként az egészséges életmód
népszerűségével párhuzamosan. A szakma sok munkával jár, de stabil bevételi forrást jelent. A
vállalkozások fejleszthetők, az ügyfélkör folyamatosan bővíthető. Aki szereti az állatokat és nem
ijed meg fizikai munkától, annak jó érzést jelenthet, hogy egészséges ételekhez juttathat
másokat.
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