MUNKAADÓI INTERJÚ A

BIOGAZDÁLKODÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„A fogyasztói igények egyre inkább növekednek a jó
minőségű, vegyszermentes élelmiszerek iránt”
Az interjút adta:
Beosztás:

T. Imre
Biogazdaság vezető

Cég profilja: Biokertészet, biogazdálkodás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Dolgozók száma: 7 fő
Munkakörben dolgozók száma: 2 fő
Nemek aránya a munkakörben: 50% nő, 50% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 50 év

1.

Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
Biotermesztéssel 13 éve foglalkozom. Előtte 15 évig a gödöllői Szent István Egyetemen
oktattam és 10 évig bioellenőrként dolgoztam. Két éve vagyok az Egyetem
biotangazdaságának vezetője. Eredeti végzettségem okleveles agrármérnök. Azért
választottam ezt a pályát, mert szeretném, hogy a mezőgazdasági termelés környezetkímélő
legyen, minél kevesebb szennyezés érje a környezetet és az élelmiszereket.

2.

Mivel foglalkozik és hogyan épül fel az a cégük?
Hányan dolgoznak a szakmában Önöknél?
A Szent István Egyetem látja el a biotangazdaság felügyeletét, annak keretein belül jött létre, de
a gazdasági működtetését egy külön Kft. végzi. Két főállású alkalmazott van, illetve én
félállásban dolgozom. Egy fő piacszervezéssel foglalkozik, egy fő pedig a napi operatív
teendőkkel, munkák szervezésével. Én az egyetem felé vagyok a kapcsolattartó, a hallgatókkal,
pályázatokkal, kutatásokkal kapcsolatos teendőket látom el. Ezen kívül a Munkaügyi Hivatal
támogatásával 4 főt foglalkoztatunk jelenleg.
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3.

Milyen
módszereket
használnak
a
biogazdálkodók
kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Munkaügyi Központon keresztül vagy ismerősökön keresztül
keresünk. Interneten még nem hirdettünk. Előny, ha szakirányú végzettsége van a
jelentkezőnek: kertészmérnök vagy kertészeti szaktechnikus. Fontos, hogy kötődjön a
mezőgazdasághoz, szeresse a földet, a gazdálkodást, legyen elkötelezett a biogazdálkodás
iránt és az ökogazdálkodás elveit is elfogadja. A nyelvtudás és a jogosítvány előnyt jelent.

4.

Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Most nem, de néhány éve 4-5 főt rendszeresen foglalkoztattunk éveken keresztül.
Előnye, hogy elvégezték az aprólékos munkákat és ezzel sok időt spóroltak meg nekünk.
Mindig találtunk számukra olyan feladatot, amiben jók lehettek.

5.

Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Van mozgás, de próbáljuk megőrizni a munkavállalókat. A váltásnak elsősorban anyagi okai
vannak, vagy a munkavállaló életkörülményeiben bekövetkezett változás.

6.

Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Aki időben és az elvárható minőségben végzi a munkáját, emellett kreatív, felvet ötleteket, az
beválik. Folyamatosan segítjük az alkalmazottak munkáját és visszajelzünk a teljesítményükről.

7.

Van-e tipikus karrierút a biogazdálkodó pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Itt az az előrelépés, hogy ha kellő lelkesedéssel és szakmai hozzáértéssel dolgozik valaki,
akkor eredményesebb, és ezáltal jövedelmezőbb lesz a munkája. Az itt megszerzett
tapasztalatot pedig később a saját gazdaságban képes kamatoztatni.

8.

Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A fogyasztói igények egyre inkább növekednek a jó minőségű, vegyszermentes élelmiszerek
iránt. Ez a világtendencia itthon is érezhető, még ha lassabban is, de haladunk. Országosan is
vannak törekvések, hogy a bioélelmiszerek arányát növeljék. Van érdeklődés a szakmára is,
sokan kérdeznek tőlünk az egyes rendezvényeken.
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