
 

 
Az Agroferm Zrt.-ről 

Az Agroferm Zrt. Kaba közelében, Hajdú-Bihar megyében található, egy 400,000 m2-es telephelyen. A vállalat több, mint 30 

éves múltra tekint vissza a biotechnológiai iparban. Ezek alatt az évtizedek alatt nem csak a gyártási kapacitás nőtt 

folyamatosan, de az innovatív szemléletnek köszönhetően újabb technológiai megoldások kerültek bevezetésre. 

2019-ben egy amerikai cégcsoport vásárolta fel a vállalatot, hogy egy 15 milliárd HUF értékű beruházás keretein belül a 

meglévők mellett új épületekben GMO-mentes adalékanyagokat, illat- és ízanyagokat, összetevőket gyártsanak, a 

legkorszerűbb biotechnológia alkalmazásával. A kabai gyár elsősorban európai ügyfeleket szolgál majd ki, és 250 

szakembernek biztosít munkahelyet a kutatás-fejlesztés illetve a gyártás területén. 

 

A növekedés következő lépcsőjeként az Agroferm Zrt. 

BESZERZŐ 

Munkatársat keres 

FELADATOK 

• A beszerzési folyamatokban való aktív részvétel 

• Ajánlatok kérése, rendszerezése, értékelése az igénylővel 

• Tenderek kiírása, a versenyeztetés lebonyolítása 

• Kapcsolattartás beszállítókkal, szolgáltató partnerekkel 

• Beszerzési tárgyalások előkészítése és azokon való részvétel 

• Szerződések előkészítése, nyilvántartása 

• Alternatív beszerzési források új beszállítók, szolgáltató partnerek felkutatása 

• Gyártás és egyéb igénylők beszerzési oldalról való támogatása 

• Beszámolók, statisztikák és riportok rendszeres készítése a Supply chain menedzser és a cégvezetés felé 

• A beérkező számlák kezelése, ellenőrzése, jogosítása 

• A beszállítások határidejével, mennyiségével kapcsolatos problémák kezelése 

 

ELVÁRÁSOK 

• Felsőfokú végzettség (gazdasági/logisztikai/műszaki területen előnyt jelent) 

• Termelő vállalatnál, azonos területen szerzett 3-5 év szakmai tapasztalat 

• Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete szóban és írásban egyaránt 

• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek megléte 

• Komplex gondolkodásmód, rendszerszemlélet 

• Gyors, pontos, igényes munkavégzés 

• Csapatszellem 

• Kiváló kommunikációs képesség 

• Jó érdekérvényesítő képesség 

• Integrált vállalatirányítási rendszer használatában szerzett gyakorlat előnyt jelent 

 

Amennyiben úgy érzi, alkalmas a pozícióra és szívesen megpályázná, küldje el szakmai önéletrajzát az allas@agroferm.hu 

email címre, az aláírt adatkezelési nyilatkozattal együtt, amit a következő linkről tölthet le: https://agroferm.hu/wp-

content/uploads/2021/06/Hozzajarulo-nyilatkozat-toborzashoz-4.pdf 

Az Agroferm Zrt. álláspályázatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját itt találja: 

https://agroferm.hu/wp-content/uploads/2021/06/Allaspalyazat-Adatkezelesi-tajekoztato-3.pdf 
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