
A Gabonakutató Nonprofit Kft., mely gabonafélék, ipari és alternatív növények 

fajtanemesítésével, kutatásával; valamint vetőmagtermesztéssel és 

feldolgozással, forgalmazással foglalkozik, hosszú távra keres elkötelezett 

munkatársat az alábbi munkakörbe: 

 

2 fő nemesítő 

 

Leendő munkatársaink főbb feladatai: 

 

� Napraforgó nemesítés területén (Kiszombor) 
 

� Nagy genetikai variabilitású kiindulási anyag létrehozása beltenyésztett vonalak 

előállítása céljából  

� Beltenyésztett vonalak előállítása 

� Beltenyésztett vonalak előszelekciója 

� Kísérleti hibridek előállítása 

� Napraforgó nemesítés tenyészkerti tevékenységeinek felügyelete és 

szervezése, 

� Kisparcellás teljesítmény kísérletek beállítása és eredményeinek statisztikai 

feldolgozása és elemzése 

� Tenyészkertben előállított vetőmagvak feldolgozásának és laborvizsgálatának 

felügyelete és szervezése 

� Nemzedékgyorsítás tervezése és kivitelezése üvegházi termesztési módszer 

valamint embrió kultúra alkalmazásával,  

� Napraforgó vonalak fenntartásának tervezése és kivitelezése 

� Hibrid napraforgó vonal előállítások szántóföldi minőség ellenőrzése 

� F1 vetőmagelőállítás technológiájának kidolgozása 

� Növénynemesítési tevékenységhez kapcsolódó pályázati lehetőségek 

felderítése és a pályázatok elkészítésében illetve kivitelezésében történő 

részvétel. 

� Repce nemesítés területén (Táplánszentkereszt) 

 

� Nagy genetikai variabilitású kiindulási anyag létrehozása beltenyésztett vonalak 

előállítása céljából 

� Beltenyésztett vonalak előállítása 

� Teszt keresztezések a fertilitás ellenőrzésére 

� Teszthibridek előállítása 

� Kisparcellás teljesítmény kísérletek beállítása és eredményeinek statisztikai 

feldolgozása és elemzése  

� Tenyészkertben előállított vetőmagvak feldolgozásának és laborvizsgálatának 

felügyelete és szervezése 

� Steril anyavonalak fenntartása 

� Restorer vonalak fenntartása 

� Hibrid repce vonal előállítások szántóföldi minőség ellenőrzése 

� F1 vetőmagelőállítás technológiájának kidolgozása 

� Növénynemesítési tevékenységhez kapcsolódó pályázati lehetőségek 

felderítése és a pályázatok elkészítésében illetve kivitelezésében történő 

részvétel.   



Az álláshoz tartozó elvárások: 

� Pontos, felelősségteljes, megbízható és önálló munkavégzés 

� Felhasználói szintű MS Office programok ismerete 

� Idegen nyelv ismerete (angol) 

� Szakirányú felsőfokú végzettség 

 

Előnyt jelent: 

� Jó problémamegoldó és kommunikációs képesség 

� Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat 

� B kategóriás jogosítvány 

 

Amit kínálunk: 

� Határozatlan idejű jogviszony, stabil, hosszú távú munkalehetőség 

� Felelősségteljes munkakör 

� Béren kívüli juttatási rendszer 

 

A munkavégzés helye: Napraforgó nemesítés – Kiszombor; Repce nemesítés - 

Táplánszentkereszt 

Munkaidő, munkarend: heti 40 óra, kötött 

 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: Megegyezés szerint 

 

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, akkor várjuk részletes fényképes szakmai önéletrajzát 

fizetési igénye megjelölésével Berczely Zsuzsanna részére (allas@gabonakutato.hu) 

 

A Gabonakutató Nonprofit Kft adatvédelmi tájékoztatója a 

http://www.gabonakutato.hu/hu/adatvedelem menüpont alatt érhető el. 


