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Jesteśmy ambitnym zespołem specjalistów od uprawy roślin polowych. Naszymi atutami są: 
zaawansowane usługi doradztwa nawozowego oraz sprawdzone produkty. Producentom rolnym 
oferujemy nowoczesne metody podnoszenia żyzności gleby, odżywiania, stymulacji  
i uodparniania roślin. Naszymi partnerami handlowymi są czołowi dystrybutorzy środków do 
produkcji roślinnej na terenie całego kraju. 
 
 

Obecnie w sekcji upraw rolniczych poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 

Specjalistów ds. nawożenia i żywienia roślin/Kierowników 
ds. kluczowych klientów 

Regiony: Wielkopolska, Kujawy, Pomorze i Mazowsze 
 
 
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  

• Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z obecnymi i nowymi klientami 
(dystrybutorzy i gospodarstwa towarowe)  

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i realizacja planów  

• Świadczenie zaawansowanych usług doradztwa nawozowego  

• Rozwój własnych kompetencji zawodowych  
 
Oczekujemy:  

• Praktycznej znajomości produkcji roślinnej z zakresu nawożenia i/lub ochrony roślin  

• Umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów  

• Otwartości na nowe rozwiązania i pomysły  

• Umiejętności planowania i organizacji własnej pracy  

• Silnego zorientowania na cel i realizację zadań  

• Doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa i/lub wykształcenia kierunkowego  
 
Oferujemy:  

• Wsparcie techniczne i marketingowe  

• Zatrudnienie na podstawie Umowy o Pracę  

• Atrakcyjne premie od realizacji celów  

• Szkolenia podnoszące kwalifikacje zarówno wewnętrzne i zewnętrzne  

• Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód i inne)  

• Stabilną i ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie  

• Możliwość podnoszenia umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia krajowe i 
zagraniczne  

 
Chcesz zdobyć doświadczenie w dynamicznie rozwijającej się firmie? 

Dołącz do naszego zespołu! 
 
List motywacyjny oraz CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@naturalcrop.com  
 
Polub nas na www.facebook.com/NaturalCropPoland/  
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie w dokumentach 

aplikacyjnych następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; (tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
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