
AGRO UP sp. z o.o. działająca w rolnictwie rozwĳając ofertę o kolejne bakteryjne

środki do pielęgnacji upraw i nasiona (rzepak, kukurydza) poszukuje do swojego

zespołu osób, które znając dobrze rolników i rolnictwo. Zapraszamy do nas

tych którzy chcą sprzedawać nietuzinkowe rozwiązania i dostrzegają potencjał

rozwoju rolnictwa w zrównoważonym gospodarowaniu glebą i innymi zasobami

przyrody.

STARSZYDORADCA
DS. NASION I AGRONOMII

Zapraszamy Cię do podjęcia współpracy z prawdziwymi zawodowcami, dla

których hasło "Awnagarda w rolnictwie" jest inspiracją i swoistymwyzwaniem.

Właśnie w ten sposób AGRO UPwprowadza do rolnictwa nowe rozwiązania,

które czynią je bardziej zgodnym z naturą, a jednocześnie wysoce efektywnym

i przewidywalnym finansowo.

Z KIM BĘDZIESZ WSPÓŁPRACOWAĆ?

» doradztwem agrotechnicznym powiązanym ze sprzedażą nasion

rzepaku (KWS) i kukurydzy (Agromais) odmian „wyłącznościowych”

» propagowaniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii pielęgnacji

upraw, co oznacza współpracę z gospodarstwami rolnymi poszukującymi

nowoczesnych rozwiązań

» projektowaniem nowych rozwiązań uprawowych, które pomogą rolnikom,

albo obniżyć koszty, albo zwiększyć efektywność ponoszonych kosztów, albo

wybrnąć z sytuacji, gdy dotychczas stosowanie rozwiązania zostały wycofane

» budowaniem sieci klientów, co przekłada się na współpracę ze znanymi już

tobie i nam gospodarstwami oraz intensywne poszukiwanie nowych

» utrzymaniem relacji z rolnikami zbudowanych na zdobytym zaufaniu

» wsparciem i doradztwem zarówno w biurze, jak i w polu

» realizacją planów sprzedażowych firmy, pamiętając że istotne są oba: marża

i obrót

» prowadzeniem szkoleń, pokazów polowych oraz doświadczeń, by tworzyć

zaplecze dla przyszłych sprzedaży

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

» znasz gospodarstwa rolne

» czujesz rolnictwo i lubisz ludzi

» jesteś „niespokojnym duchem”, poszukiwaczem nowych rozwiązań

» jak my jesteś pewien (lub choćby tylko podejrzewasz), że rolnictwo może

funkcjonować lepiej, gdy ograniczymy stosowanie sztucznych nawozów,

a pestycydy zastąpimy bardziej zrównoważonymi i bardziej efektywnymi

rozwiązaniami

» masz zdolność przekonywania innych do twoich idei

» potrafisz zarażać innych swoją pasją

» masz odwagę pracować samodzielnie i samemu decydować o swoich

sprawach

» masz doświadczenie handlowe

» masz doświadczenie pracy w szeroko rozumianej branży rolnej

» lubisz i umiesz kreować rzeczywistość

» z pasją dążysz do celu

ZAPRASZAMY DOWSPÓŁPRACY, JEŚLI

Jeśli to ogłoszenie cię zaintrygowało.

Jeśli chcesz się z nami spotkać i porozmawiać o tym jak nasza współpraca

mogłaby wyglądać, wyślĳ swoje CV na adres mailowy:

biuro@biznes-up.com.pl.

Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie:

agro-up.com.pl.

W treści listu umieść klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto, zgadzam się
na przetwarzanie przez firmę Biznes Up Egberss Kocel spółka jawna z siedzibą
w Obłaczkowie 11c, 62-300Września, danych osobowych zawartych wmoim zgłoszeniu
dla celów przyszłych rekrutacji”.

NAPISZ DO NAS


