A ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. első jogelődje 1943-ban alakult.
A ZKI Zrt. tevékenységei: zöldségfajok nemesítése, vetőmag tisztítása, csávázása,
minőség-ellenőrzése, csomagolása és értékesítése. A ZKI Zrt. közel 80 éves fejlesztési
tevékenységének eredményeként több száz zöldségfajtát állított elő. Ezek közül
mintegy 120 fajta jelenleg is a nemzeti fajtajegyzékben szereplő, elismert és
forgalomképes fajta. A társaság célpiacai a feldolgozóipari felhasználók, a profi
árutermelők mind az ipari, mind pedig a frisspiaci zöldségtermékek vonatkozásában.
Az alábbi pozícióra keresünk munkatársat:

Zöldségnemesítő
A küldetés célja:
A Zöldségnemesítő elsődleges célja a beltenyésztett vonalak és hibrid fajták fejlesztésének vezetése,
valamint olyan stratégiák megvalósítására fog összpontosítani, amelyek elősegítik a kereskedelmileg
sikeres vonalak és hibridek kifejlesztését és annak biztosítására, hogy minden tevékenysége a genetikai
haszon növelését és a nemesítési program hosszú távú sikerét szolgálja.
Felelősségek/főbb feladatok:
• Termékfejlesztési portfólió fenntartása és fejlesztése a piaci szegmens igényeinek és az üzleti
tervezésnek megfelelően, a piaci szegmens rövid-, közép- és hosszú távú elvárásainak kielégítésével.
• A piaci igények ismerete a kereskedelmi termékek piaci szegmenseinek területén. Interakciók más
részlegek kollégáival a termék teljesítménybeli előnyeinek előrejelzése és a folyamatos előre haladást
célzó kutatási terv elkészítése érdekében. Folyamatos tanulás a változó piaci igények megértéséhez.
•A fajták piaci bevezetésének előkészítése környezeti modellezés segítségével a legjobb termesztési
gyakorlatok támogatása érdekében.
• Ismerje meg a termelők véleményét és visszajelzéseit, valamint a faj szegmenseinek hosszú távú piaci
lehetőségét.
• Szakértelem fejlesztése a növénygenetika, a biotechnológia terén. A konkrét kórtani és/vagy
biotechnológiai tesztelések egyeztetése, szervezése a megfelelő szakemberekkel.
• Új nemesítési technológiák és módszerek kidolgozása és alkalmazása. Az adatvezérelt döntések
végrehajtása a nemesítési program minden részében. A szelekciók irányítása (nemesítési anyag,
tenyészkerti próbahibridek stb.).
• Minden stratégiai nemesítési tervhez a szükséges kapacitás, költség, és megtérülési terv készítése.
• A nemesítéshez szükséges növényanyag előállításának szervezése: talajelőkészítés, vetés, ültetés,
növényápolási munkák, gyommentesen tartás, -öntözés, tápanyagutánpótlás, klímaszabályozás
(szellőztetés, párásítás).
• Hatékonyan és rendszeresen kommunikáljon kollégákkal a projektek és munkatevékenységek
állapotáról, felhívja a figyelmet azokra a kérdésekre, amelyek hatással lehetnek a projekt- és üzleti
célok elérésére.

• Részvétel a termékkör munkájában, - a jelenlegi és jövőbeli piac (professzionális) igényeinek pontos
meghatározásában, - a hazai és nemzetközi piaci igények esetleges változásának (trendjének)
valószínűsítése középtávon (4-5 év).
• Tervezze meg és koordinálja a szülői vonal vetőmagjainak átadását a Termeltetés számára, hogy
támogassa az új termékek bevezetését.
• Információk átadása a fajták sikeres regisztrációjához a különböző piacokon.
Elvárt tudás és tapasztalat:
• Magas szintű nemesítési, és biotechnológiai gyakorlati ismeretek PhD vagy MSc a növénynemesítés,
vagy kapcsolódó területen.
• Képes jelentéseket/diagramokat/összefoglaló táblázatokat generálni az eredmények és az
előrehaladás kommunikálásához.
• Képes másokat vezetni és magas teljesítményre motiválni.
•Kiváló számítógépes ismeretek, valamint MS Office és vállalati szoftverek használatában való
jártasság.
• Képes hatékonyan megszervezni, kezelni és kiosztani több feladatot a projekt céljainak és
határidőinek betartása érdekében.
• Önálló munkavégzés képessége minimális napi felügyelet mellett. Módosítsa a munkaterhelési
terveket és az erőforrás-elosztást az új irányok alapján a változó környezetben.
• Képes erőforrásokat kezelni a célok elérése és a költségvetésen belül maradás érdekében.
• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás (szóban és írásban)
• Csapatban működik, önállóan dolgozik a tenyésztési projekt egy olyan szakaszán, amelyre
felhatalmazása van, de koordinálja a tevékenységeket a csapat többi tagjával.
• Képes munkavégzésre kihívást jelentő környezeti körülmények között.
• B kategóriás jogosítvány.

A jelentkezéseket a következő címre várjuk:
bnagypal@zki.hu

