MUNKAADÓI INTERJÚ A

MEZŐGAZDASÁGI ARATÓ-CSÉPLŐ GÉP
VEZETŐJE
FOGLALKOZÁSRÓL

„A mostani mezőgazdasági gépek már nagyon korszerűek,
előbb-utóbb technikusoknak kéne vezetni őket”
Az interjút adta:

T. Károly

Beosztása:

Mezőgazdasági gépvezető

Cég profilja: Növénytermesztés
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Dolgozók száma: 33 fő
Munkakörben dolgozók száma: 20 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 100% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 40 év
1. Mióta tevékenykedik mezőgazdasági arató-cséplő gépvezető munkakörben?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Már 6 éve dolgozom kombájnosként. Előtte is a termelő szövetkezetben dolgoztam nagygépek
vezetőjeként, gyümölcsösben tárcsázóként. OKJ-s végzettségem van növényvédelemből.
Helyben lakom, így jó, hogy itt találtam munkát.

2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel a cégük ?
Hányan dolgoznak mezőgazdasági arató-cséplő gépvezető munkakörben Önöknél?
A termelő szövetkezetünk növénytermesztéssel foglalkozik. Területek a termesztett
növényféleségek szerint vannak. Őszi búza, árpa, tritikálé, kukorica, napraforgó, lucerna, gyep
és ugar, ezekkel bérelt területen gazdálkodunk. Gépvezetőként a főszezonban 20 fő szokott
nálunk dolgozni.
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3. Milyen módszereket használnak a gépvezetők kiválasztása során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Számunkra fontos, hogy ne lakjanak messze, így a környező településekről hirdetés útján
tudunk toborozni. A felvételhez szükséges az Iskolai képesítés és az adott gépre érvényes
jogosítvány megléte. A jelentkezőnek próbamunkát kell végezni. Azonos végzettségűek
jelentkezése esetén azt választjuk, aki rutinosabb. Elég gyorsan találunk új munkatársat, mivel
jó a gépparkunk és a környéken ilyen végzettséggel csak nálunk lehet elhelyezkedni.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Ez nem lehetséges, mert a gépjárművek vezetése speciális jogosítványok meglétéhet kötött és
a megszerzésük szigorú egészségügyi követelményeket igényel.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Nem jellemző a munkaerő változás, hiszen a közelben nincs más mezőgazdasági
munkalehetőség.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Az válik be, aki elvégzi a rábízott feladatot. Ehhez néha a fizikai erőnléte, néha a kitartása
szükséges, hogy a munka monoton részeit is figyelmesen el tudja végezni. A kollégák szóban
kapnak visszajelzést a teljesítményükről.

7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Itt nincs igazi karrier. Továbblépni akkor tud, ha más képesítést is szerez, akkor más
munkakörben tudjuk foglalkoztatni. Ez már személyfüggő, hogy ki mennyire törekvő.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Mindenféleképpen ajánlom. A mostani mezőgazdasági gépek már nagyon korszerűek, előbbutóbb technikusoknak kéne vezetni. Van szakmunkásképzés, a gyakorlatot pedig többek között
termelő szövetkezetekben lehet megszerezni. Családi gazdálkodóknál is lehet dolgozni, akár
bérmunkában.
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