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DÉLUTÁNOS-ÉJSZAKÁS ÁLLATGONDOZÓ
OROSHÁZA, MAGYARORSZÁG

A FirstFarms mezőgazdasági és élemiszeralap-
anyag előállító vállalatokat vásárol és működ-
ted az Európai Unióban, így Csehországban, 
Szlovákiában, Romániában és Magyarországon. 
Több, mint 300 alkalmazottunk van, a vállalat 
központja Dániában van.

FirstFarms az egyéni gazdaságokat korsze-
rűbb, a legmagasabb minőséget nyújtó 
vállalkozásokká fejleszti, elsősorban a helyi 
élelmiszer-feldolgozó cégek kiszolgálására. 
Támogatjuk a fenntarthatóbb mezőgazdaság 
felé történő fejlődést. 

Orosházi csapatunkba keresünk délutános- 
éjszakás állatgondozót. 

Munkavégzés helye

FirstFarms Hungary Kft.
Orosházi telephelye

Feladatok

•  etető és itató rendszer üzemeltetése

•  telepi rendtartás

•  nagynyomású mosó berendezéssel terem 
takarítás

•  kazán üzemeltetése (szalmabála rakodás 
emelőgéppel)

•  kisebb karbantartási feladatok.

Dinamikusan fejlődő cégünkhöz új munkavállalókat keresünk! Csatlakozz a 
FirstFarms Hungary csapatához!

Amit elvárunk

•  nincs otthon sertés

•  fizikailag terhelhető vagy

•  precízen végzed a munkád

•  van B kategóriás jogosítványod 

•  és ha megmutatjuk a feladatot, gyakorlással megt-
anulod!

MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS ÉLEMISZERALAPANYAG ELŐÁLLÍTÁSBAN AZ ELSŐK KÖZÖTT
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JÖVŐKÉP
Célunk, hogy .néhány éven belül Európa egyik 
legjobb mezőgazdaságai vállalata legyünk mind 
bevétel, hatékonyság és fenntartható termelés 
szempontjából is.

KÜLDETÉSÜNK
Fenntartható termelésünkkel kiváló minőségű termékeket 
szállítunk a helyi élelmiszer-feldolgozó cégeknek. 

Értéket teremtünk az  elkötelezett munkatársainkkal, 
tudásunkkal és az üzleti területeink közötti szinergiák 
kihasználásával.

SZÁNDÉK
Egy egészségesebb világ megteremtéséhez való 
hozzájárulás élelmiszerrel, amelyet úgy állítunk 
elő, hogy közben tiszteljük az embert, állatot,a 
földjeinket és az éghajlatot is. 

Munkavégzés ideje

•  Teljes munkaidő 

•  3 hónap próbaidő

•  Elérhető bruttó fizetés: 350 000- 400 000 Ft/hó.  

Béren felüli juttatások

•  SZÉP kártya

•  utazási költségtérítés (25 Ft/Km)

•  étkezés biztosítása

•  prémiumrendszer.

Jelentkezési határidő 

Bővülő csapatunkba folyamatosan keressük a 2023-ban nyíló telepeink (Telekgerendás 
és Pusztaföldvár) munkatársait, így a jelentkezéseket határidő nélkül fogadjuk! 

További információ cégünkől, https://www.firstfarms.dk/hu/ 

Kérjük, küldje el önéletrajzát Szekeres Szilvia HR és kommunikációs munkatársunknak a 
következő címre: info@firstfarms.eu

Bátorítunk minden jelöltet, hogy jelentkezzen FirstFarms állásra, kortól, nemtől, fajtól, 
fogyatékosságtól, vallástól vagy etnikai hovatartozástól függetlenül. A FirstFarms-nél 
meghirdetett pozíciókról bővebben a következő címen olvashat  
www.firstfarms.dk/hu/career

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!!
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