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TELEPVEZETŐ (SERTÉS)
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.

Szakmailag felkészült, sertéstenyésztésben és 
munkaszervezésben gyakorlott telepvezetőt 
keresünk malacnevelő egységünkbe! 

Munkavégzés helye

FirstFarms Hungary Kft.
5932 Orosháza, hrsz 0520/9.

Feladatok

• a telep szakmai vezetése és irányítása

• az éves termelési terv elkészítése és köv-
etkezetes folyamatkövetése a vezetőség 
pénzügyi terve alapján

• a telepi dolgozók (10-13 fő) munkájának beo-
sztása, nyilvántartása

• készletgazdálkodás

• a termeléshez szükséges humán erőforrás 
meghatározása, minőségi és mennyiségi 
tekintetben is, azok kiválasztásában és inte-
grációjában aktív részvétel, képzési program 
kidolgozása és betartatása

• állatorvosi tevékenység támogatása

• a sertésállomány gondozásával kapcsolatos 
napi feladatok során szakmai tanácsadás és 
segítségnyújtás

• az állatállomány figyelemmel kísérése, 

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

problémás esetek jelentése a termelési vezető felé, 
a probléma megoldásában való részvétel

• telepi adminisztráció 

Amit elvárunk

• állattenyésztési szakirányú iskolai végzettség vagy 
képzésben való részvétel ÉS sertéstelepen szerzett 
szakmai gyakorlat

• sertésmentes otthoni környezet

• társalgási szintű angol nyelvtudás

• dinamikus, nyitott személyiség és szervezetépítés 
iránti elkötelezettség

• precíz munkavégzés

• fizikai terhelhetőség

• B kategóriás jogosítvány

MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS ÉLEMISZERALAPANYAG ELŐÁLLÍTÁSBAN AZ ELSŐK KÖZÖTT
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JÖVŐKÉP
Európa egyik legjobban működtetett és legjövedel-
mezőbb vállalata szeretnénk lenni a mezőgazdaság és 
az élelmiszeripar területén.

KÜLDETÉSÜNK
A FirstFarms-ot a helyi közösségek iránt érzett felelősséggel működtetjük, a legma-
gasabb minőséget nyújtjuk, és a termékeket elsősorban helyben értékesítjük.

Új lehetőségeket alkalmazunk, amelyek értéket teremtenek befektetőink és a 
környező közösségek számára.

Minden nap egy fenntarthatóbb vállalat létrehozásán dolgozunk.

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

Munkavégzés ideje

•  Teljes munkaidő 

•  Munkaidő: 6:00 -14:30 

•  3 hónap próbaidő

• Elérhető bruttó fizetés: 450-800 000 Ft/hó. 

Béren felüli juttatások

•  SZÉP kártya

• utazási költség támogatás (25 Ft/Km) vagy 
céges jármű

• mobiltelefon, laptop

• prémium rendszer

•  betanulási és szakmai fejlődési program, 
nemzetközi tapasztalatcsere programban való 
részvétel.

Jelentkezési határidő 

Dinamikusan fejlődő cégünkhöz új munkavállalókat keresünk! Hamarosan 2 új telephe-
lyünk nyílik, a jövőbeni kollégáink kiválasztása és betanítása elkezdődött a jelenleg 
meglévő telephelyeinken! 

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!!

MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS ÉLEMISZERALAPANYAG ELŐÁLLÍTÁSBAN AZ ELSŐK KÖZÖTT


