
Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Vortumnus poszukuje osoby do pracy na stanowisku: 

Pracownik zarządzający i obsługujący gospodarstwo sadownicze 

Miejsce pracy: Lisów 

Zakres obowiązków: 

1. zarządzanie gospodarstwem sadowniczym poprzez: 
 - planowanie nowych nasadzeń drzew owocowych, 
 - planowanie nawożenia i nawodnienia na terenie sadu, 

- planowanie pielęgnacji drzew owocowych za pomocą okresowych cięć i stosowania 
środków ochrony roślin,  
- planowanie upraw towarzyszących, 
- planowanie i organizacja zbiorów oraz przechowywania 
- organizacja zaopatrzenia w środki niezbędne do nawożenia i pielęgnacji roślin i drzew 
owocowych 

2. obsługa gospodarstwa sadowniczego poprzez: 
 - wykonywanie nowych nasadzeń, 

- wykonywanie okresowych pielęgnacji drzew owocowych poprzeć cięcia, nawożenie i 
stosowanie biologicznych i chemicznych środków ochrony roślin, 
- pielęgnację terenu sadu i otoczenia, 
- zbiór owoców, 
- dostawy zebranych owoców do przechowalni, 
- organizacja i nadzór prac wykonywanych przez współpracowników, 
- wykonywanie powierzonych obowiązków podczas zaplanowanych konserwacji i napraw 
okresowych maszyn i narzędzi, 
- wykonywanie prac doraźnych, zleconych przez przełożonego, 
- przestrzeganie zasad BHP, procedur jakościowych i pozostałych regulaminów 
obowiązujących w Zakładzie. 

 

Wymagania: 

- poszukujemy kandydata z terenu powiatów : jasielski, dębicki, gorlicki, tarnowski 
- wykształcenie zawodowe lub średnie, kierunkowe, 
- preferowane osoby z doświadczeniem w prowadzeniu gospodarstwa sadowniczego, 
- znajomość asortymentu środków ochrony roślin stosowanych w sadownictwie, 
- uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin 
- umiejętność analizowania stanu technicznego i obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w 
sadownictwie, 
- uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu ciągnikami rolniczymi (kat T),  
- umiejętności komunikacyjne, 
- umiejętność pracy w zespole, 
- samodzielność w działaniu, 
- gotowość do podjęcia długoterminowej współpracy, 
- gotowość do pracy w systemie 2 zmianowym, 
- książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych. 
 

Oferujemy: 

- stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) 

- atrakcyjne wynagrodzenie 



- możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia 

- dwuzmianowy system pracy 

- miejsce pracy: Lisów 179, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie 

- oferta dotyczy pracy stałej 

 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane dla celów prowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę. Podanie danych jest 

dobrowolne. Administratorem danych jest ZPOW Vortumnus z siedzibą w Lisowie 179, 38-242 

Skołyszyn. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne 

oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym 

czasie przez kolejne 9 miesięcy dla celów ewentualnej, ponownej rekrutacji. 

Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:  "Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

(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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016.). 

 


