
 

 
Grupa Kapitałowa HORTICO SA jest podmiotem z ponad 25 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 w Dziale Zakładania Ogrodów 
Miejsce pracy: Psary k. Wrocławia 

 
 

Wymagania: 
 

� praktyczna znajomość zagadnień z zakresu ogrodnictwa, 
� doświadczenie w zakresie zakładania ogrodów, rolnictwa, pielęgnacji terenów zielonych lub pokrewnych będzie mile 

widziane, 
� umiejętność pracy w zespole, 
� dokładność, sumienność w realizacji powierzonych zadań, 
� zaangażowanie i samodzielność, 
� schludność, 
� dodatkowym atutem będą umiejętności budowlane. 

 
Zakres obowi ązków: 
 

� wykonywanie prac związanych z realizacją  projektów ogrodów wg wytycznych kierownika ekipy wykonawczej, 
� sadzenie roślin, aranżacja elementów małej architektury, 
� przygotowanie podłoża, wykonywanie instalacji nawadniającej, 
� wykonywanie prac pielęgnacyjnych, 
� dostarczanie roślin i innych artykułów ogrodniczych do inwestora, 
� aranżowanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych wg projektów i wytycznych. 

 
Oferujemy: 
 

� wynagrodzenie podstawowe + prowizja od terminowych realizacji, 
� elastyczne warunki zatrudnienia, 
� niezbędne narzędzia do pracy, 
� wsparcie merytoryczne architektów krajobrazu, 
� pracę w młodym zespole przy realizacji ciekawych projektów, 
� pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. 

 
 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV na adres rekrutacja_ogrody@zielone-centrum.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.  
 
 


