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Arysta LifeScience jest globalną, nowoczesną firmą, której celem jest dostarczanie kompleksowych 
rozwiązań dla rolnictwa w obszarze szeroko pojętej agrochemii dla upraw. Jesteśmy jedną z wiodących 
firm na arenie międzynarodowej, liderem w wielu dziedzinach i z sukcesem od ponad 30 lat budujemy 
naszą pozycję w Polsce.  
 
Jako stabilny i nowoczesny pracodawca, Arysta oferuje pracownikom doskonałe warunki zatrudnienia, 
możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego we współpracy z międzynarodowym zespołem, a 
przede wszystkim dużą niezależność, możliwość podejmowania decyzji i aktywnego wpływania na rozwój 
firmy.    
 
W związku ze strategią rozwoju rozwiązań dla sadownictwa obecnie poszukujemy studentów/studentek 
lub absolwentów technikum zainteresowanych 3-5 miesięcznym płatnym stażem.  
 

STAŻ W ZESPOLE WDROŻEŃ DLA SADOWNICTWA 
 
Osoba zatrudniona będzie współpracować bezpośrednio z Kierownikiem Wdrożeń w Sadownictwie. Do 
zakresu obowiązków Stażysty będzie należeć m.in.: 

 Systematyczne wizyty w sadach doświadczalnych 

 Opieka nad doświadczeniami wdrożeniowymi 

 Zbieranie i analizowanie danych badawczych 

 Przygotowanie raportów z doświadczeń 

 Inne działania w porozumieniu z Kierownikiem Wdrożeń 

 
KOMPETENCJE, JAKICH POSZUKUJEMY: 

 Co najmniej podstawowa znajomość jęz. angielskiego 

 Ogólna znajomość sadownictwa 

 W trakcie lub po ukończeniu studiów na kierunku ogrodnictwo, rolnictwo, ekonomia rolnictwa, 

ochrona środowiska lub ukończone technikum w zakresie ogrodnictwa lub rolnictwa 

 Gotowość do podjęcia zadań w maksymalnym wymiarze 5 dni w tygodniu na okres 3-5 miesięcy 

 Niezależna mobilność na obszarze powiatów grójeckiego, rawskiego, skierniewickiego, 

sochaczewskiego i płońskiego 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@arysta.com  

 

Prosimy o zawarcie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., w związku z procesem rekrutacji. 

Dziękując wszystkim kandydatkom i kandydatom jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z 

wybranymi osobami. 
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