
Grupa Producentów Warzyw Primavega Sp. z o.o. jest liderem w zakresie upraw i 

sprzedaży warzyw.  

Oferujemy nasze produkty w kraju, jak i w kilkunastu państwach Europy. 

Naszą misją jest dostarczanie Konsumentom zawsze świeżych warzyw najwyższej 

jakości. Troszczymy się o naturalne zasoby środowiska i o zrównoważony rozwój. 
 
 

Agronom/ Kierownik Produkcji Warzywnej 
 

Miejsce pracy: Wróblewo Osiedle po Płońskiem oraz grunty rolne położone na terenie gmin: 
Zakroczym, Załuski, Naruszewo, Dzierzążnia. 

 

Oferujemy: 

▪ Rozwój zawodowy w branży produktów ultrafresh 

▪ Ciekawe i wieloaspektowe wyzwania w obszarze agro 

▪ Pracę w zespole specjalistów, który razem wskazuje kierunki rozwoju 

▪ Udział w propagowaniu zdrowego stylu żywienia 

▪ Zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat 

▪ Benefity pozapłacowe: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie 

▪ Dofinansowanie do karty MultiSport, do nauki języków obcych 

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: 

• Nadzorowanie upraw zielonych warzyw gruntowych wewnątrz Grupy zgodnie 

z najwyższymi standardami jakości.   

• Planowanie i koordynacja zabiegów agrotechnicznych i agronomicznych na 

polach pod uprawę warzyw w sezonie i poza nim (bronowanie, nawożenie, 

nawadnianie i nadzór nad systemem nawodnienia, sadzenie oraz sianie, 

odpowiednie przygotowywanie ziemi na okres zimowy). 

• Zarządzanie  zespołem 30-50 osób. 

• Odpowiedzialność za dobór maszyn (ciągniki oraz maszyny uprawowe). 

Zbieranie ofert i proponowanie Zarządowi nowych inwestycji dotyczących 

parku maszynowego. 

• Dbanie o odpowiedni stan utrzymania maszyn oraz nadzór nad ich serwisem 

technicznym. Optymalizacja zużycia paliw oraz odpowiedni dobór mocy 

ciągników do wykonywanej pracy. 

• Kontrola komputerowego systemu monitoringu GPS (nadzór nad poborem 

próbek gleby, kontrola jakości gleby oraz sprawności systemów nawodnienia 

(T- TAPE oraz konwencjonalna metoda deszczownic). 

 

Nasze wymagania: 

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

• Wykształcenie wyższe rolnicze/ogrodnicze. 

• Min. 5 letnie doświadczenie w pracy w rolnictwie/ogrodnictwie.  

• Prawo jazdy kat. T lub B+E.  

• Praktyczna znajomość nowoczesnych metod uprawy ziemi. 

• Znajomość pakietu MS Office (Outlook, Excel). 

• Samodzielność i proaktywność. 

 
 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: 

rekrutacja@primavega.com 
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