
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termékfejlesztő  

Amiben számítunk Rád: 

 Termékfejlesztőként alkalmad lesz egy 3 éves pályázat keretein belül - Magyarországon egyedüliként -

mikrokapszulázott növényvédőszerek fejlesztésében részt venni 

 Preparatív- és polimer kémiai ismereteidet mikrokapszulák tervezésénél és létrehozásánál kamatoztathatod 

 Kolloidkémiai- és fizikai-kémiai tudásodat az elkészült mikrokapszulák növényvédő szerekben történő alkalmazásának 

kidolgozásánál szeretnénk kiaknázni 

 Az elkészült mikrokapszulák és mikrokapszulázott növényvédőszerek vizsgálatánál számítunk az alapvető klasszikus- 

és műszeres analitikai ismereteidre és azok alkalmazására (HPLC- és IR vizsgálatok, KF-titrálás, sűrűség mérés, 

részecske eloszlás mérés, viszkozitás és stabilitási vizsgálatok elvégzése) 

 A kifejlesztett és formált növényvédőszerek gyártása közben szükséges vizsgálatok elvégzése során is fontos szerepet 

kapsz 

Amik fontosak nekünk:   

 Felsőfokú végzettség, preferáltan polimerkémia (izocianát- és poliuretán ismerettel) és kolloidkémia szakterülettel 

(vegyész vagy vegyész-/környezet-mérnök) 

 Aktív angol nyelvtudás írásban és szóban 

 Felhasználói szintű MS Office ismeretek, haladó szintű Word, Excel tudás 

 A feladataidból adódóan szükségünk van a minőség és megbízhatóság iránti odaadásodra 

Amivel első lehetsz: 

 HPLC ismereted nagy előnyt jelent 

 Ha fejlesztő- és analitikai tudásodat már más vegyipari gyártó cégnél is volt alkalmad kipróbálni, akkor nálunk még 

nagyobb előnnyel indulhatsz 

 Ha a preparatív polimer kémia, kolloid kémia, fizikai-kémia és analitikai kémia Nálad egy helyen összpontosul, akkor 

szinte biztos, hogy Téged keresünk 

Amit nyújtani tudunk: 

 A szerződésed határozatlan időre fog szólni, hiszen egy kölcsönösen gyümölcsöző együttműködést nem szeretnénk 3 

év után lezárni 

 Piacképes jövedelemre számíthatsz, amit cafeteria juttatásokkal is kiegészítünk 

 Több évtizedes fennállásunk garancia a stabilitásra 

 Velünk hosszú távon tervezhetsz 

 Motivációdat igyekszünk majd az igényeidnek megfelelően fenntartani 

 Bejárásodat támogatni fogjuk 

 Jó csapatunk nem csak a munkahelyen, de azon kívül is jó csapat, ezt közösségi rendezvényekkel is igyekszünk 

erősíteni 

 Ha úgy érzed, hogy van még mit tanulnod, mi abban is segítünk, hiszen a tudásod fejlesztése közös érdekünk 

 Fertőtlenítő termékekből nem fogsz hiányt szenvedni 

 Leendő csapatod fiatalos, jó hangulatú, családias légkörű 

Jelentkezés módja: 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésed és megfelelsz a kiírásban szereplő feltételeknek, kérlek küldd el fényképes 

önéletrajzod a hr@agrosellye.hu e-mail címre. 
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