Dolgozzon Komárom-Esztergom megye egyik legsikeresebb munkáltatójával! A
M.E.N.T.O.N Jobs Kft most mezőgazdasági partneréhez keres Szántóföldi vetőmagok
termeltetés kutató munkatárs pozícióra új munkatársát, hosszútávra, fix teljes bejelentéssel
határozatlan időre! Cégünk megtalálja az önnek legmegfelelőbb munkalehetőséget, mely
illeszkedik kompetenciáihoz és képességeihez, emellett támogatja karrierjét!
A lehetőség részletei:
Munkakör célja:
Kutatási protokollok precíz kivitelezésének koordinálása a termeltetés kutató utasításai
alapján, elsősorban kukorica anya- és apavonalak tesztelés 3 földrajzi
régióban (Komárom-Esztergom-megye, Tolna-megye, Békés-megye). A munkakör
ellátásában egy kis létszámú (6-8 fő) idénymunkás-csoport fogja támogatni. Szezonon kívül a
nagyigmándi telephelyen kell irodai feladatokat ellátni.
Feladatok, felelősségi kör:
• idénymunkás-csoport koordinálása, munkájának ellenőrzése 3 földrajzi régióban a
vetés előkészítésétől az aratás utáni mintafeldolgozásig
• adatfelvételezés és mintagyűjtés ellenőrzése
kutatási területek öntözésének ütemezése, növényvédelmének, tápanyagellátásának
biztosítása, valamint az ott történő munkafolyamatok ellenőrzése
• a területeket biztosító gazdákkal való kapcsolattartás és hatékony együttműködés
• vetéstől aratásig a munkafolyamatok elvégzése GPS alapú, precíziós vállalati
munkagépekkel (John Deere 6155 traktor, Wintersteiger vetőgép, Wintersteiger
plot kombájn, műtrágyaszóró, Amazone permetező, kultivátor, stb.)
• munkagépek üzemben tartása, karbantartásuk koordinálása
• mintafeldolgozáshoz használt eszközök, műszerek használata, kalibráltatása
• kapcsolattartás angol nyelven a nemzetközi termeltetés kutató csapattal és
vezetőséggel
• megbeszéléseken, kutatási projektekben való aktív részvétel
• kapcsolattartás a társosztályokkal (termeltetés, nemesítés, stb.)
Elvárások:
• legalább BA/főiskolai végzettség elsősorban műszaki vagy agrár területe
• mezőgazdasági kutatásban szerzett tapasztalat előnyt jelent
• 2-3 éves tapasztalat kukorica-termesztés vagy -vetőmag előállítási területen
• magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete, folyékony angol nyelvtudás
• tapasztalat mezőgazdasági gépek használatában, üzemeltetésében
• felhasználó szintű ismeretek: MS Office programcsomag, iPhone, iPad
• B kategóriás jogosítvány, T kategóriás jogosítvány megléte előny
• utazási hajlandóság vállalati gépkocsival (akár 30%-a a teljes munkaidőnek)
Juttatások:
- Br.: 650 000 Ft/hó plusz Cafetéria
- Céges autó: Nissan X-Trail + céges üzemanyagkártya
- Cafetéria
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk fényképes önéletrajzát:
gyor@mentonjobs.hu
Telefonon érdeklődne? - Hívja a 0670 395 5935-ös számot!

