Agronóm Junior
Dan - Slovakia Agrar, a.s.
Miesto práce: Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, Dunajská Streda
Ponúkaný plat (brutto): dohodou
Termín nástupu: asap/dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Pripravovanie osevných postupov poľnohospodárskych plodín,
- Vykonanie dohľadu nad spracovaním a prípravou pôdy, výsevom a výsadbou,
- Kontrolovanie vývoja rastlín zabezpečenie ich výživy a ochrany počas vegetácie,
- Zbieranie plodín v spolupráci s manažérom skladu a výrobne krmív,
- Kontrola polí, obilnín: zodpovednosť za pridelené územie, denná kontrola pestovaných obilnín
v pridelenom území, reporting manažérovi rastlinnej výroby o aktuálnej situácii na poliach, o
plodinách,
- Denná kontrola poľných prác,
- Plánovanie prác na poliach v spolupráci s manažérom rastlinnej výroby,
- Príprava pôdnych vzoriek na analýzu, vzorkovanie komodít a hnojovice,
- Vypracovanie plánu prác pre zamestnancov rastlinnej výroby v spolupráci s manažérom rastlinnej
výroby a manažérom logistiky,
- Sledovanie kapacít strojového parku a kontrola prác vykonaných pracovníkmi rastlinnej výroby,
- Registrácia poľných prác a následné spracovanie údajov, registrovanie a pozorovanie pokusov počas
sezóny, registrovanie a sledovanie zmluvných prác pre partnerov, reporting pre administratívu
Iné výhody
- Práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti
- Zaujímavý balík benefitov
- Jazykové kurzy
- Závodné stravovanie
- Priestor pre kariérny rozvoj
- Pravidelné teambuildingové akcie
- Práca v mladom a dynamickom tíme
- Moderný strojový park a moderné technológie

Požiadavky na zamestnanca
Minimálne požadované vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
Zameranie, odbor:
poľnohospodárstvo

Znalosti
Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk - aktívne a Maďarský jazyk - aktívne a Anglický jazyk - aktívne
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Vodičský preukaz
B, T
Požadovaná prax
Počet rokov praxe:
0 – 1, vhodné pre absolventa
Osobnostné predpoklady a zručnosti
-

flexibilita,
praktický typ, práca v teréne,
analytické, matematické a racionálne myslenie,
výborné organizačné zručnosti a zmysel pre detail,
schopnosť pracovať samostatne i v tíme,
schopnosť motivovať a viesť tím pracovníkov,
vodičský preukaz (B a T výhodou),
schopnosť konštruktívne riešiť problémy,
rozhodovacie zručnosti,
dobrý time manažment a stres manažment.

Stručná charakteristika spoločnosti
Dan-Slovakia Agrar, a.s. je v súčasnosti jedným z vedúcich poľnohospodárskych podnikov Slovenska.
Hlavnými výrobnými odvetviami sú chov ošípaných a rastlinná výroba.
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Poľnohospodárstvo
Adresa spoločnosti
Dan - Slovakia Agrar, a.s.
Nový Dvor
932 01 Veľký Meder
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Melinda Lakosová
E-mail: melinda.lakos@dsa.sk
Tel. č.: +421 911 718 688

