MUNKAADÓI INTERJÚ A

NÖVÉNYTERMESZTŐ
FOGLALKOZÁSRÓL

„… ez a világ egyik legszebb hivatása: folyamatosan
figyelemmel követni a természet nagy körforgását”
Az interjút adta:

J. Tibor

Beosztása:

Cégvezető

Cég profilja: Virágkereskedelem
Szektor: Versenyszféra
Ágazat: Mezőgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat
Dolgozók száma: 5 fő
Munkakörben dolgozók száma: 3 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 20% nő, 80% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 45 év
1. Mióta tevékenykedik növénytermesztőként?
Mi motiválta, hogy erre a pályára lépjen?

Gyermekkorom óta együtt élek a természettel. A nagyszüleimnek és a szüleimnek hatalmas
kertjük volt, beleszülettem a gazdálkodásba. Bár gépipari technikusi végzettséget szereztem, és
később dolgoztam baleseti helyszínelőként is, egy magánéleti változás miatt a családommal
visszaköltöztünk abba a házba, ahol felnőttem. A feleségemmel virágüzletet nyitottunk, és mivel
a hatalmas kert továbbra is az ingatlanhoz tartozott, egyértelmű volt, hogy amit lehet,
megtermesztünk a virágüzlet számára, illetve zöldségféléket is termesztünk eladásra.

2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel az a cégük?
Hányan dolgoznak Önöknél?

A cégünk virágkereskedelemmel foglalkozik. Összesen öten dolgozunk a vállalkozásban, ebből
két fő virágkötő, három pedig növénytermesztő.
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3. Milyen módszereket használnak a növénytermesztők kiválasztása
során?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Mivel egy kis településen élünk, ezért nem a megszokott módon keressük a dolgozókat. Nem
hirdetünk sehol, de szólunk az ismerősöknek, hogy ha tudnak valakit, akinek munkára van
szüksége, és ért a növénytermesztéshez, akkor jelezze. A környéken nagy a munkanélküliség,
ezért gyorsan híre megy, ha akad egy ilyen lehetőség és 1-2 napon belül megtaláljuk az új
dolgozót. A szakképesítés nem, de a szakmai tapasztalat feltétel nálunk. Fontos még, hogy a
kolléga tudjon és akarjon is dolgozni, bírja a fizikai munkát, valamint megbízható legyen.
4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják meg ennek?
Nálunk nem dolgozik megváltozott munkaképességű kolléga, de nem zárkózunk el a
lehetőségtől.
5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Viszonylag ritkán változik a dolgozók összetétele, a kollégák megbecsülik a munkát és a
munkahelyet, ahol dolgozhatnak.
6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
A dolgozók projektenként kapnak visszajelzést a munkájukról, ami nagyjából havi gyakoriságot
jelent. Ekkor megbeszéljük, hogy mik voltak a nehézségek és a kiemelkedően jó teljesítmények.
7. Van-e tipikus karrierút a növénytermesztő pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Nincs kimondott karrierút ebben a szakmában. Arra van lehetőség, hogy valaki saját
vállalkozást alapítson, de ez manapság igen ritka ezen a területen.
8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Úgy gondolom, hogy ez a világ egyik legszebb hivatása: folyamatosan figyelemmel követni a
természet nagy körforgását. Amint egy picinyke magból gyönyörű virág vagy éppen egészséges
zöldség, gyümölcs válik. Emellett igen nehéz foglalkozás is, mert komoly fizikai erőnlétet
igényel. Az már nagyobb kérdés, hogy meg lehet-e majd élni belőle, mert sokszor az EU-s
tagállamokból származó termékek lenyomják az árakat, megnehezítve ezzel a piac
előrehaladását. Ettől függetlenül szívesen ajánlanám a fiataloknak ezt a munkát, mert virágra
mindig szükség lesz, hiszen a szép alkalmakat illendő és fontos virágcsokorral ünnepelni. Ha
pedig zöldség-, gyümölcstermesztésről beszélünk, akkor még inkább egyértelmű ennek a
pályának a hasznossága, jövőbeli szükségessége.
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