MUNKAADÓI INTERJÚ A

KISÁLLATTENYÉSZTŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„A házi kedvencet kerestem bennük, ám az évek során
kiderült: annál sokkal többet kaptam!”
Az interjút adta:
Beosztása:

S. Ágnes
Tenyésztő

Cég/intézmény profilja: Foltos csincsillák tenyésztése
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Dolgozók száma: 1 fő
Az ön munkakörében dolgozók száma: 1 fő
Nemek arány az adott munkakörben: 100% nő
Életkori átlag az adott munkakörben: 27 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?
Szinte napra pontosan kilenc éve kerültek hozzám az első csincsilláim. Első körben csak a házi
kedvencet kerestem bennük, ám az évek során kiderült: annál sokkal többet kaptam! Nem
terveztem, hogy foglalkozni fogok a szaporításukkal, de az évek során a helyzet adta magát és
belekezdtem ebbe a nagyon szép, ám olykor nagyon nehéz tevékenységbe.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
Önálló vállalkozóként dolgozom, munka mellett foglakozom az állatokkal, de időnként a párom
is besegít az ellátásukba és a takarításba. Éppen ezért céges struktúráról és komolyabb
létszámról nem beszélhetünk a mi esetünkben.
3. Milyen módszerek alapján választják ki a dolgozókat az ön munkakörében?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Ahogy korábban említettem, nincsenek alkalmazottaim és egyelőre nem is látom
szükségességét annak, hogy alkalmazzak valakit, a párommal együtt egyelőre elbírjuk a
feladatokat. Ha mégis felvennék valakit, akkor nem is annyira a szakmai tapasztalatokra
helyezném a hangsúlyt, hanem arra, hogy a jelentkező mennyire szereti az állatokat, és
mennyire kész arra, hogy új ismeretekre tegyen szert. Na és persze fontos az is, hogy
becsületes legyen.
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4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak
munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?

ebben

a

Nem alkalmazok megváltozott munkaképességű dolgozót, mert nincsenek alkalmazottaim, de
ha felvennék valakit, akkor bizonyos fogyatékosságok nem jelentenének kizáró okot a
munkavégzésben.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nincsenek alkalmazottaim, egyedül dolgozom. De ez egyébként is egy időszakos tevékenység,
az állatokkal folyamatosan kell foglalkozni, de értelemszerűen vannak olyan periódusok, amik
több odafigyelést és munkavégzést igényelnek.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Úgy gondolom, elengedhetetlen, hogy aki állatokkal foglalkozik, ne csak kötelességének érezze
ezt, hanem szeresse is őket. Illetve az is fontos, hogy ne rutinszerűen végezze a munkáját, mert
akkor nem fogja észrevenni az állatok apró jeleit, melyek akár betegségre is utalhatnak, ezzel
veszélyeztetve a munka, azaz a tenyésztés alapját. A visszajelzés a vevők részéről mindig
szóban történik. Akkor is, ha valamit elrontottam, illetve akkor is, ha nem, ez utóbbi szerencsére
gyakoribb és nagyon nagy örömet okoz.

7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Egy korrekt tenyészet több évig nem igazán jövedelmező. A feleslegessé vált állatok száma
egyre nő, a tudatlanság és a nemtörődömség miatt, szóval ez nem egy könnyű szakma.
Előrelépés? Talán ha valaki minél magasabb tenyésszámot szeretne elérni, az jelentheti az
előrelépést, vagy ha többféle állattal is foglalkozik egyszerre.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
A hazai állomány sajnos elég belterjes. Több színnél is nagyon nehéz a párválasztás, hogy a
rokonságot biztosan elkerüljük. Sajnos itt is egyre több a szaporító, aki ezekkel nem vagy csak
kis mértékben foglalkozik. Amíg az országban ilyen rossz szinten van az állattartás, addig nem
sok lehetősége van az embernek. Személy szerint nagyon remélem, hogy a hozzám hasonló
tenyésztőknek sikerül az állományt feljavítani. Csak olyan embernek tudom ajánlani a pályát,
aki pénzt és időt sem sajnál. Igényes a munkájára és az állataira.
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