
 
 

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. 

 

Fermentációs üzemvezető 

Munkatársat keres 

FELADATOK 

• A Fermentációs üzemben és kapcsolódó üzemeiben zajló folyamatok irányítása, az ott dolgozók munkájának 

irányítása, szervezése 

• Felügyeli az általa irányított dolgozók munkavégzését, szabálykövetését (gyártási pontosság, munkabiztonság) 

• Munkautasítások elkészítése, aktualizálása 

• Üzemi paraméterek nyomon követése, elemzése, értékelése, szükség esetén utasítás beavatkozásra 

• Üzemviteli problémák kivizsgálása, azok lehetséges okainak feltárása, javaslat az elhárításra 

• Az üzemi energiafogyasztás optimalizálása 

• Beszámolók, riportok készítése (szükség esetén bemutatása) magyar és angol nyelven 

• Technológiai transzferekben való aktív részvétel az új gyártási eljárások bevezetése kapcsán 

• Auditokon való részvétel 

• Szükséges eszközök és anyagok készleteinek figyelése, rendelésszervezés 

• Karbantartási igény felmérése és ütemezése 

 

ELVÁRÁSOK 

• Termelő (élelmiszer-, gyógyszer- vagy vegyipari) területen szerzett tapasztalat releváns középfokú végzettséggel 

• Fermentációs folyamatok alapos ismerete 

• Vezetői tapasztalat 

• Aktív angol nyelvtudás 

• Számítógép felhasználói szintű ismerete 

• Precíz, rugalmas, önálló munkavégzés, jó szervezőkészség, terhelhetőség, stressztűrő képesség 

 

ELŐNYT JELENT 

• Releváns felsőfokú végzettség (pl. élelmiszer-, gyógyszer- vagy vegyipari területen) 

• Tűzvédelmi szakvizsga 

• B kategóriás jogosítvány 

• DCS rendszer ismerete 

• Nyomástartóedény gépész/kezelő végzettség 



 
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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