
A Rush Group Limited magyarországi leányvállalata felvételt hirdet 1 fő "Fields Man" pozícióra.  

 

 

Várjuk azon lelkes agrár/ mezőgazdasági vonalon végző vagy végzett hallgatók jelentkezését, akik affinitást 

éreznek a mezőgazdasági termékek kereskedelméhez, és nem riadnak vissza a gyakorlati munkától sem.  

 

Mit takar a pozíció? 

 

A Rush Group Kft. az angol anyacéget képviseli az alábbi országokban: Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, 

Horvátország, Szerbia, Macedónia, Montenegro, Görögország, Románia, Bulgária, Törökország.  

Jelenleg az itt jelenlévő csomagoló állomásokat látjuk el friss áruval az év 365 napján, jellemzően Nyugat- 

Európából. Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a régió termelői bázisára, ezért keressük azt a kollegát, aki 

ebben segítségünkre lehet: 

- Felkutatja és felméri a régió termelőit,  

- Kapcsolatot épít ki velük, rendszeresen látogatja őket,  

- Megfelelő termékalapokat azonosít értékesítés céljából,  

- "Mini laborban" egyszerű adatokat vizsgál (pl. szárazanyag tartalom), és minőségellenőrzési riportokat készít,  

- Reprezentálja cégünk filozófiáját és jó hírét a környező országok termelőinek körében.  

 

Kit keresünk?  

 

Olyan lelkes kollegát, aki:  

- Szeret utazni,  

- Szeret és TUD emberekkel kommunikálni, közös célokat felállítani,  

- Utál napi 8 órában az irodában ülni (alkalmanként azért sajnos kell majd),  

- Nem riad vissza attól, ha koszos lesz a keze a buronya, hagyma, sárgarépa mintáktól,  

- Szeret és akar pénzt keresni,  

- Teljes munkaidőben tudja ellátni a fenti feladatokat.  

 

Ami feltétlen szükséges: 

 

- Jogosítvány,  

- Angol nyelv kommunikációs szintű ismerete (és valóban használni is kell majd), 

- Határtalan lelkesedés. 

 

Amit kínálunk:  

 

- Közösen megbeszélt, versenyképes fizetés (alap+ bónusz), 

- Céges autó, 

- Gyakori és változatos munkautak,  

- Valóban lelkes, támogató és sikeres nemzetközi kollegák.  

 

További információ:  

 

Az irodánk 2018. Szeptember 1-től Budapestről Vácra költözik. A fenti pozíció rengeteg utazással és 

termelőlátogatással jár, azonban - különösen az elején- szükséges lesz  rendszeresen látogatni az irodát.  

 

Ha a fenti kiíárs felkeltette az érdeklődésedet, úgy várjuk jelentkezésedet a hajnalka@rushgroup.co.uk email 

címen fényképes önéletrajzzal és bemutatkozó levéllel, amenyben kérünk, hogy térj ki esetleges egyéb 

nyelvismeretedre és a mezőgazdasági vonalhoz való kapcsolatodra. 
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