Doradca w uprawie warzyw
szklarniowych z umiejętnościami
w dziedzinie komputeryzacji.
Delphy jako światowy lider w doradztwie ogrodniczym rozwija nowe, zdalne metody
współpracy z klientami na całym świecie.
Jeśli:
* lubisz pracę z komputerem
* fascynują Cię nowe technologie
* posiadasz wykształcenie i doświadczenie ogrodnicze lub pokrewne
* lubisz pracę zespołową
* masz chęć uczenia się
* interesuje Cię praca w międzynarodowym gronie ekspertów,
aplikuj na stanowisko:
„Doradca w uprawie warzyw szklarniowych z umiejętnościami w dziedzinie
komputeryzacji”
Oferujemy:
* zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
* ciągły rozwój pod okiem doświadczonych mentorów
* pracę w zgranym i wspierającym zespole
Warunkiem jest dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie jak i w
piśmie.
Ważna dla nas jest rzetelność, umiejętność samodzielnego działania, wytrwałość,
analityczny sposób myślenia, umiejętność pracy zespołowej
W obecnej dobie komputeryzacji, zatrudniona osoba będzie zajmowała się rozwojem
i wdrożeniem nowoczesnych metod współpracy zdalnej z klientami firmy.
Zapraszamy do składania CV i listu motywacyjnego na adres: info@delphy.nl.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Tomaszem
Krasowskim: t.krasowski@delphy.nl
Odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Vegetables greenhouse consultant
with ICT skills
Delphy as a world leader in horticultural consulting develops new, remote methods of
cooperation with clients around the world.
If:
* you like working with a computer
* you are fascinated by new technologies
* you have education and experience in horticulture or related
* you like teamwork
* you are willing to learn
* you are interested in working in an international group of experts,
apply for the position:
“Vegetable consultant with ICT skills”
We offer:
* employment based on an employment contract
* continuous development under the supervision of experienced mentors
* work in a harmonious and supportive team
The condition is good knowledge of the English language, both spoken and written.
Reliability, the ability to act independently, perseverance, analytical thinking and
teamwork are important to us.
In the current time of computerization, the employed person will deal with the
development and implementation of modern methods of remote cooperation with
Delphy clients.
Send your application to info@delphy.nl
For more information please contact Mr. Tomasz Krasowski: t.krasowski@delphy.nl
We will only respond to selected offers.

