MUNKAADÓI INTERJÚ AZ

EGYSZERŰ ERDÉSZETI, VADÁSZATI
ÉS HALÁSZATI DOLGOZÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„A szakmának van jövője, mivel a magánszférában is sok
lehetőség adódik. A környezet védelme egyre fontosabbá
válik”
Az interjút adta:

H. László

Beosztás:

Erdész

Cég profilja: Erdőgazdálkodás
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Dolgozók száma: 7-800 fő
Munkakörben dolgozók száma: 300 fő
Nemek aránya a munkakörben: 5% nő, 95% férfi
Életkori átlag a munkakörben: 45 év
1. Mióta tevékenykedik ebben a munkakörben?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Legfőképp a természet szeretete. Számomra nagyon fontos a környezet védelme, az
állatállomány megtartása és megvédése, valamint az erdő növényállományának rendben
tartása. Aki a szívén viseli környezete sorsát, annak fontos kell, hogy legyen ennek rendben
tartása. Alapvetően családi örökség ez, visszamenőleg is sok rokon van a családban, aki
erdővédelemmel, vadászattal foglalkozik.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Fakereskedéssel, fafeldolgozással is foglalkozunk, ezen kívül van fűrészüzem is, körülbelül 7800 embert foglalkoztat. A szokásos felépítéssel dolgozunk, nagyrészt munkások vesznek részt
a folyamatban, felettük a területi biztosok, a részlegvezetők és a felettük álló vezetés van.
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3. Milyen módszereket használnak a kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Legfontosabb a szakképzettség, a jó fizikum, és az hogy a jelentkezőnek legyen
gyakorlata, ismerje az erdészeti munkát. Fontos, hogy ismerje a biztonsági előírásokat és
azokat felelősen be is tartsa és a szívén viselje az erdő sorsát. Ha szeret természetben lenni,
ideje nagy részét a szabad levegőn tölteni, akkor itt a helye.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nem, mivel a munkavégzés egyik fontos feltétele a jó fizikai állóképesség.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Mint minden szakmában, itt is előfordul a munkavállalók cserélődése. Friss, erős munkaerőre
mindig szükség van, így állandóan szívesen látjuk az új jelentkezőket. Ez a munka folyamatos
időjárásnak való kitettséggel és erős fizikai erőkifejtéssel jár együtt. Ezeket sokan nem bírják,
ezért váltanak más munkahelyre.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Fontos a jó fizikai állóképesség, és az elhivatottság. Nagyon fontos, hogy a dolgozó jól ismerje
az erdei növényeket, mert az erdőben végzett különféle munkák során ez szükséges. Közvetlen
visszajelzést kapnak az épp aktuális munkát irányító erdésztől.
7. Van-e tipikus karrierút a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
A szakképzettség segíthet a feljebbjutásban. Itt is van ranglétra, és a folyamatos képzések,
illetve a hatékony, kitartó, munkavégzés segít az előrehaladásban. Minden szakmában dolgozó
végigjárja a ranglétrát, mert így biztosan jól fogja ismerni beosztottjai munkáját, felügyelni is
tudja azt. A természet megismerni könyvekből nehezebb, mint az erdőt járva. A felsőbb
munkakörök betöltésének feltétele a tapasztalat.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A szakmának van jövője, mivel a magánszférában is sok lehetőség adódik. A környezet
védelme egyre fontosabbá válik, egyre több cégnek és magánszemélynek is fontos, hogy a
környezet tisztasága megmaradjon, ehhez pedig szakemberekre és tapasztalt erdészeti
munkatársakra van szükség. Mivel kiemelt szerep jut ennek és a jövőben fokozottabb lesz a
fontossága, ezért a szakma szerintem nagy jövő előtt áll. Aki pedig szereti a természetet, a
nyugalmat, az megtalálja ebben a helyét.
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