Grupa Kapitałowa HORTICO SA jest podmiotem z ponad 27-letnią historią gospodarczą, zatrudniamy
ponad 250 osób. Poprzez sieć własnych hurtowni zajmujemy się zaopatrzeniem w artykuły ogrodnicze
profesjonalnych producentów, centrów ogrodniczych, sklepów ogrodniczych, sieci handlowych.
Współpracujemy z dostawcami z całej Europy. Posiadamy odbiorców zarówno w kraju jak i za granicą
m.in. w Rosji, na Ukrainie, w Rumuni, na Łotwie i Białorusi. Prowadzimy 4 własne centra ogrodnicze,
jesteśmy właścicielem firmy nasiennej PNOS w Ożarowie Mazowieckim. Wdrażamy nowe technologie
upraw ogrodniczych. Jesteśmy jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży ogrodniczej oraz
jedynym notowanym na Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji o naszej Spółce można znaleźć na stronie internetowej www.hortico.pl.
W związku z intensywnym rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko:

Pracownik działu upraw ogrodniczych
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Giełdowa 12 H

Opis stanowiska







obsługa klientów w zakresie sprzedaży nasion warzyw oraz nasion i sadzonek kwiatów,
bieżąca koordynowanie pracy działu w zakresie nasion i sadzonek,
sporządzanie zamówień do dostawców oraz przyjmowanie towaru,
koordynacja zamówień i zaopatrzenia oddziałów Spółki,
pomoc w bieżących zadaniach działu,
sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie hurtowni.

Wymagania










wykształcenie min. średnie ogrodnicze,
zainteresowania ogrodnicze, pasja w tym kierunku i doświadczenie będą niewątpliwym
atutem,
dobra znajomość obsługi komputera i pakietu OFFICE,
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
dokładność i sumienność,
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność,
prawo jazdy kategorii B,
mile widziana znajomość obsługi programu CDN XL.

Oferujemy:









zatrudnienie na umowę o pracę,
przeszkolenie i przygotowanie do pracy na tym stanowisku przez okres próbny,
możliwość samodzielnego organizowania sobie pracy i podejmowania decyzji w ramach
swoich zadań,
pakiet świadczeń socjalnych:
- ubezpieczenie grupowe,
- abonament prywatnej opieki medycznej w tym również dla członków rodziny,
- pakiet zajęć sportowych,
możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
szkolenia i kursy,
przyjazną atmosferę i pracę w młodym zespole.

Proces rekrutacji:

wybrane osoby są zapraszane na rozmowy z przyszłym przełożonym,

wybór najlepszego kandydata zostaje dokonany w oparciu o kompleksową ocenę wyników
rozmowy oraz aplikacji kandydata,

każdy kandydat, który zostanie zaproszony na rozmowy otrzyma informację zwrotną z
ostateczną decyzją (również osoby, którym nie zostanie przedstawiona oferta zatrudnienia),

w trakcie rozmów kwalifikacyjnych mogą pojawić się elementy studiów przypadków lub
symulacje sytuacji zawodowych.

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres:
rekrutacja_duo@hortico.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

