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Grupa Kapitałowa HORTICO SA jest podmiotem z 29-letnią historią gospodarczą, zatrudniającym ok. 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, Ukrainie, Rumuni, Łotwie i 
Białorusi. Prowadzimy 3 własne centra ogrodnicze, market budowlany PSB Mrówka, 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. 
 

W związku z rozwojem sieci dystrybucji profesjonalnych nawozów otoczkowanych dla ogrodnictwa Plantacote®, 
których HORTICO S.A. jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski,  poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

MENADŻER PRODUKTU 

Miejsce i region pracy: cała Polska 

 
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 
 

• strategię rozwoju marki Plantacote® na terenie Polski, 

• dystrybucję i sprzedaż nawozów o kontrolowanym uwalnianiu Plantacote® na terenie Polski,  

• bezpośredni kontakt z kluczowymi klientami i ich kompleksowa obsługa, pozyskiwanie nowych klientów, 

• koordynowanie sprzedaży i działań marketingowych, 

• uczestnictwo w targach, konferencjach tematycznych, organizacja szkoleń dla klientów.   

 
 Wymagania: 

• wykształcenie wyższe kierunkowe, 

• doświadczenie menadżerskie na stanowisku sprzedażowym, 

• ogólna wiedza na temat nawozów ogrodniczych oraz produkcji z wykorzystaniem nawozów 
otoczkowanych (produkcji szkółkarskiej, produkcji roślin rabatowych), 

• wysokie umiejętności organizacyjne,  

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu długoterminowych relacji, 

• dobra znajomość obsługi pakietu OFFICE,  

• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

• prawo jazdy kat. B. 
 

 Oferujemy:  

• dużą samodzielność i współudział w rozwoju marki Plantacote,  

• stabilne warunki zatrudnienia, 

• atrakcyjne wynagrodzenia powiązane z efektami pracy, 

• możliwość samodzielnego organizowania pracy i podejmowania decyzji w ramach swoich zadań, 

• możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (szkolenia i kursy). 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres email: pawel.kolasa@hortico.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO)). 
 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
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