LUBhunters to lubelska firma zajmująca się headhuntingiem, consultingiem HR i
szkoleniami. Wieloletnie doświadczenie rekruterów i trenerów LUBhunters, połączone z
wyczerpującą znajomością biznesu i skupieniem na realizacji celów, pozwalają
skutecznie pozyskiwać talenty z rynku. Dla naszego klienta – JMP Flowers,
największego i najnowocześniejszego w Polsce producenta kwiatów zlokalizowanego w
Stężycy poszukujemy osób na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. UPRAWY ROŚLIN
(junior plant specialist)

Chętnie spotkamy się z Tobą na rozmowie, jeśli:
•

umiesz język angielski na poziomie B2

•

umiesz obsługiwać komputer, w szególności pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook,
Internet)

•

masz dużą potrzebę rozwoju i konsekwencję w realizacji celów

•

posiadasz minimum średnie wykształcenie, mile widziane wyższe kierunkowe

Do Twoich zadań będzie należeć:
•

stworzenie najlepszego środowiska dla wysokiej jakości wzrostu roślin poprzez klimat,
podlewanie, nawożenie i ochronę upraw w ekonomiczny sposób (główny nacisk kładziony
jest na klimat, szybkość wzrostu i otwierania się kwiatów oraz jakość sprzedaży roślin)

•
•
•

wykorzystanie systemów kontroli klimatu
stała kontrola ustawień Programu Multima (szczególnie w przypadku awarii urządzeń)
kontrola bezpieczeństwa w obszarze pracy

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

przyjmowanie ciężarówek dostawczych w porach nocnych i weekendowych (zamykanie
drzwi i bram wjazdowych w porze nocnej)
rozpoznawanie awarii urządzeń klimatycznych
kontrola przebiegu procesu potrójnej rotacji stołów w porze nocnej (użytkowanie systemu
ISAL)
odpowiedzialność za zaopatrzenie Towarów Handlowych w Rośliny, magazynu w CO2 oraz
obsługa ciężarówek klientów – kontrola temperatury i wilgotności
kontrola klimatu na magazynach, Towarach Handlowych oraz obszarach ZRZ.
kontrola zdalna klimatu na filii w Białymstoku.
kontrola nad parametrem klimatycznym na Anturium w nocy (Program Priva)
Sprawdzanie stanu CO2 na magazynach, w razie potrzeby składanie zamówień,
odpowiedzialność za dokumentację odbioru.
współpraca z Power Team w zakresie usuwania większych usterek technicznych oraz
codziennych zadań technicznych związanych z utrzymaniem właściwego stanu urządzeń
klimatycznych.
kontrola urządzeń klimatycznych oraz usuwanie drobnych usterek technicznych.
tworzenie prognoz pogodowych na jeden dzień do przodu.
korzystanie z urządzeń do pomiaru klimatu (Urządzenie do pomiaru temperatury,
wilgotności i CO2, Czujnik PAR – pomiar intensywności światła, bezdotykowy pomiar
temperatury).
pomiar tempa wzrostu i średniej ilości pędów kwiatów
komunikacja z zespołem logistyki odnośnie zmian lokalizacji przechowywania roślin,
kontrola klimatu w nowych miejscach wskazanych przez zespół logistyki.
komunikacja z TL odnośnie tempa wzrostu roślin oraz czasu realizacji sprzedaży.

Twój nowy potencjalny pracodawca oferuje Ci:
•

wynagrodzenie: podstawa 70% + bonus kwartalny 30%

•

godziny pracy w harmonogramie miesięcznym

•

umowy: o pracę na kolejno na 6 miesięcy, na 12 miesięcy i na czas nieokreślony

•

stały kontakt z przełożonym – Managerem Działu Technologii Produkcji (komunikacja po
angielsku), dokonującym ewaluacji pracy

•

stabilne zatrudnienie i pracę na miejscu w Stężycy (woj. lubelskie)

Jeśli opisany zakres obowiązków wydaje Ci się atrakcyjny, ale potrzebujesz poznać i lepiej
zrozumieć specyfikę opisanego stanowiska pracy - wyślij nam swoje CV na adres:

kontakt@lubhunters.pl

z załączeniem klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając
fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę Katarzyna Jośko
LUBHUNTERS, ul. Popiełuszki 11, lok 6. , 20 – 052 Lublin dla celów prowadzenia aktualnej
rekrutacji,
w
której
biorę
udział,
w
tym
na
udostępnienie
podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy. Wyrażam również
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania w kolejnych naborach
prowadzonych przez Katarzynę Jośko LUBHUNTERS przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi ofert pracy z wykorzystaniem podanego przeze mnie adresu
e-mail oraz numeru telefonu.

Cieszymy się na spotkanie i rozmowę z Tobą 😊

