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Tele vagyunk lehetőségekkel, élj velük te is!
Ha fontos neked a folyamatos fejlődés és a felelősségteljes munka, mellyel nap mint nap értéket teremthetsz
egy összetartó közösség tagjaként, akkor csatlakozz a Bóly Zrt. csapatához

Növénytermesztési műszakvezetőként!
Munkavégzés helye: Kislippó (Baranya megye, Beremend környéke)
A munkakör célja: A növénytermesztési munkafolyamatok közvetlen irányítása, ellenőrzése és
dokumentálása.
Feladataid lesznek:
 A munkaterületeden a növénytermesztési fizikai dolgozók tevékenységének irányítása,
 a feladatok kiadása és azok elvégzésének ellenőrzése,
 a felügyeleted alá rendelt erő - és munkagépek szakszerű üzemelésének megszervezése,
 az éves ütemtervek növénytermesztési részének előkészítésében való részvétel,
 a növénytermesztésben alkalmazott technológiák pontos betartása,
 műszakvezetői munkakörben foglalt adminisztrációs tevékenységek ellátása (pl. munkalapok
kiállítása, bérszámfejtési adatszolgáltatás).
Miért válassz minket?






Velünk egy stabil, magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező cégcsoportban valósíthatod meg
karriercéljaid.
Folyamatos fejlődésedet kiemelkedő szakmai környezettel és képzésekkel biztosítjuk.
Neves, hazai és nemzetközi szinten is elismert, kiváló minőségű termékek fejlesztéséhez és
előállításához járulhatsz hozzá.
Aktív része lehetsz egy összetartó közösségnek.

Mit nyújtunk?
 Komoly szakmai kihívások, és értékteremtő feladatok
 Versenyképes jövedelem és juttatások
 Cafeteria
 Céges autó
 Mobil és laptop
 Dolgozói egészségbiztosítás
 Kedvezményes üdülési, szabadidős tevékenységek
 Szakmai képzések
Téged keresünk, ha:
 rendelkezel szakirányú felsőfokú végzettséggel (agrármérnök),
 képes vagy önálló munkavégzésre,
 van legalább „B” kategóriás jogosítványod és
 felhasználói szinten ismered a Microsoft Office programokat.
Előnyt jelent:
 növényorvos végzettség;
 ha van legalább 1-3 év szakmai tapasztalatod;
 Agrovir farmmenedzsment rendszer ismerete;
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Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni ezen a linket lehet.
A Bóly Zrt. a Bonafarm Mezőgazdasághoz tartozó agrárvállalkozás. Sikerünk a vidék kedvező
adottságainak hasznosításán, a magyar mezőgazdasági hagyományok tiszteletben tartásán, a korszerű
gazdálkodáson, a technológiai fejlesztéseken, valamint 750 munkatársunk szakértő és felelősségteljes
munkáján alapszik.
A Bóly Zrt. a Bonafarm Csoport tagja, amely Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb, vertikálisan
integrált élelmiszergazdasági vállalatcsoportja. Tevékenysége a növénytermesztéstől a
takarmánygyártáson és állattenyésztésen át az élelmiszer-feldolgozásig és a borászatig terjed.
Összesen közel 6600 szakértő kollégánk dolgozik nap mint nap a közös sikerekért.

