
GPW 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. 
 
 

Specjalista ds. Ochrony Roślin 
 

Miejsce pracy: Wróblewo Osiedle 2 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: 

▪ Utrzymanie wysokiej zdrowotności uprawianych warzyw z zachowaniem 

bezpieczeństwa środowiska i ochrony zdrowia konsumenta. 

▪ Odpowiedzialność za sprzęt oraz infrastrukturę działu ochrony roślin. 

▪ Uzgadnianie metodyk i planowanie sposobów prowadzenia ochrony roślin. 

▪ Wykonywanie zabiegów ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi 

procedurami i przepisami, sprawdzanie ich skuteczności, poprzez regularne 

prowadzenie lustracji upraw. 

▪ Współpraca z managerami zbiorów (okresy karencji, szkodniki na 

poszczególnych uprawach). 

▪ Kontakt z firmami chemicznymi, instytucjami naukowymi w celu wymiany 

informacji i doświadczeń w zakresie środków ochrony roślin. 

▪ Czynny udział przy wprowadzaniu nowych metod i nowych środków 

chemicznych i biologicznych do prowadzonego w gospodarstwach systemu 

ochrony 

▪ Udział w procesie planowania płodozmianu i układania schematów 

nawozowych. 

 

Nasze wymagania: 

• Wykształcenie średnie lub wyższe rolnicze/ogrodnicze. 

• 3-letnie doświadczenie w pracy w rolnictwie/ogrodnictwie.  

• Prawo jazdy na pojazdy rolnicze. 

• Praktyczna obsługa techniczna opryskiwacza oraz sprzętu do zabiegów. 

• Doświadczenie w wykonywaniu zabiegów ochronnych roślin.  

• Znajomość środków ochrony roślin oraz ich praktycznego zastosowania. 

• Znajomość pakietu MS Office (Outlook, Excel). 

• Dokładność, sumienność i rzetelność w pracy.  

• Samodzielność i proaktywność. 

 
 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres: 

rekrutacja@primavega.com 

mailto:rekrutacja@primavega.com

