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Tel. 973 74 04 00
Descripció de l’empresa
Sustainable Agro Solutions SA és una empresa d’Almacelles que fabrica i comercialitza en
l’àmbit global productes fertilitzants i bioestimulants de la més alta qualitat i eficiència.
Des de fa gairebé trenta anys, SAS ofereix solucions innovadores que, juntament amb el suport
tècnic, permeten optimitzar la qualitat i el rendiment de tot tipus de cultius de manera sostenible.
SAS integra en el seu dia a dia i en les seves decisions estratègiques aspectes socials, laborals,
ètics i ambientals, alhora que en fa partícips i hi implica tots els seus treballadors i col·laboradors.
Perfils professionals sol·licitats
En una trajectòria constant d’expansió i creixement, SAS requereix, més que mai, un equip
humà polivalent, flexible i cooperatiu. Des del Departament de Recursos Humans assegurem, mitjançant bones pràctiques i polítiques específiques, que SAS tingui i retingui persones competents, motivades i compromeses amb la seva cultura, que contribueixin a assolir una organització
més eficaç.
Els perfils que més necessitem per als diferents departaments de SAS són persones graduades
en Administració i Direcció d’Empreses i en Enginyeria Agrària i Alimentària. Es valorarà tenir
bon nivell d’anglès.
Què ofereix als joves titulats?
Oferim la possibilitat de formar part a llarg termini d’una companyia global i en expansió, que
creu en el teu coneixement, en els teus valors i en la teva capacitat d’aportar solucions sostenibles, tenint en compte les necessitats i expectatives dels seus treballadors, i de créixer-hi com a
professionals.
beSAS, t’hi esperem!
Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevistes personals. SAS posarà una atenció especial en el tractament de cada candidatura, independentment del resultat de la selecció.
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