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Descripció de l’empresa
Semillas Fitó és una multinacional espanyola fundada el 1880 a Barcelona, dedicada a la millora genètica, a la producció i a la distribució de llavors d’espècies de plantes agrícoles i hortícoles,
que disposa de quatre unitats de negoci: Hortícoles, Gran Cultiu, Àrees Verdes i Hobby.
Hortícoles treballa amb set espècies de llavors principals i té un laboratori de biotecnologia i
dos centres d’investigació  (Cabrera de Mar i Almeria), un centre de millora a Culiacán (Mèxic) i
dos centres de producció a Llavaneres (Barcelona) i Arica (Xile).
Gran Cultiu té tres varietats principals i disposa de centres d’R+D a Delley (Suïssa), Don Benito
(Badajoz) i les Cases de Barbens (Lleida), on s’ha creat recentment el centre logístic i de distribució més gran del sud d’Europa.
Perfils professionals sol·licitats
Fitó compta amb més de 500 empleats, i ofereix un ampli ventall de possibilitats:
•
Enginyers tècnics agrícoles o enginyers agrònoms: àrea comercial i de vendes, àrea de
producció, àrea tècnica i de camp, recerca i biotecnologia o R+D.
•
Màster en Millora Vegetal o doctorat en estudis com Biologia, Biotecnologia o similars són
perfils requerits per a R+D.
•
Formació pràctica del màster dual en Logística i Distribució de la UdL a les Cases de Barbens (Lleida).
Què ofereix als joves titulats?
Creiem en la formació contínua com a base fonamental per al desenvolupament de les persones i treballem per conciliar les seves necessitats amb les de l’empresa. Els nostres valors recauen
en la professionalitat, la innovació, la discreció i la visió a llarg termini, de manera que apostem
per la captació de talent i el seu desenvolupament, per créixer junts i crear un entorn d’èxit compartit.
Procés de selecció
Recepció de currículums i carta de presentació a la nostra web www.semillasfito.com a
l’apartat ENVIA EL TEU CURRICULUM / TREBALLA AMB NOSALTRES

