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Állásajánlat 

 

 

Az Ágicstanya tehenészet, állást hirdet a következő munkakőr betöltésére: 

 

A vállalkozás mezőgazdasági tevékenységeinek adminisztrációs ellátása, folyamatok 

kiértékelése – tervezése. 

 

A vállalkozás Tökölön, Budapest agglomerációjában gazdálkodik mintegy 500 hektár 

területen és mintegy 500 db tejelő szarvasmarha tartásával foglalkozik, amelyből 140 tehén a 

fejős. A vállalkozás célja a termőföldtől az asztalig gondolat megvalósítása. Jelenleg két 

mozgó bolttal és egy fix bolttal végzik a nyerstej értékesítést, valamint - saját termékként 

(Ágics tej) - egyéb tejtermékeket, amit bérgyártásban készíttetnek. A vállalkozás részt vesz az 

iskolatej programban is. Az elmúlt nyolc évben komoly EU által támogatott fejlesztést 

hajtottak végre. Folyamatban van egy tejüzem tervezése, majd építése és üzemeltetése. A 

gazdaság önellátó, saját könyvelése és ügyviteli rendszere van. Törekednek az állandó 

fejlesztésre. 

 

Feladata: 

- Mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése (Gazdálkodási napló, 

permetezési napló, legeltetési napló stb.) 

- Mezőgazdasági tevékenységek jelentési kötelezettségeinek teljesítése 

(Kapcsolattartása a hatóságokkal: MVH, Állategészségügy, ENÁR, stb.) 

- Részvétel a mg-i tevékenység és a könyvelés összehangolásában 

- Részvétel a mg-i tevékenység tervezésében, megfelelővé téve a jogszabályi 

követelményeknek 

- Részvétel pályázatok, hitelbírálatok előkészítésében, jobb esetben pályázat 

készítésében 

- Részvétel hatósági ellenőrzések gördülékeny lebonyolításában 

- Napi - a tevékenységgel kapcsolatos - ügyek intézése 

 

Elvárás: 

- Felsőfokú agrárvégzettség 

- Elhivatottság a szakma iránt 

- Felhasználói szintű PC ismeret 

- B kategóriás jogosítvány 

- Megbízhatóság, pontosság, megfelelő munkabírás 

- Feladatainak ellátásához való naprakészség igénye, ismereteinek bővítése 

- Jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség 

- Napi együttműködés a vállalkozás vezetésével 
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Előnyt jelent: 

- Könyvelési- pályázatírási- agrárrendtartási ismeretek, tapasztalatok 

 

Amit nyújtunk: 

- Havi versenyképes alapjövedelem  

- teljesítménytől függő extra jövedelem 

- szállás, vagy utazás támogatása 

- teljes körű betanítás 

- szakmai fejlődési lehetőség 

- mobiltelefon, laptop 
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