
Növényvédő szerek regisztrációja az Európai Unióban: study supervisor – 
azonnal betölthető pozíció 
 
A munkavégzés helye: Budapest (központi iroda) 
Foglalkoztatás: Részmunkaidős, szerződéses 
A cég profilja:  Tanácsadás agrárkémiai ipar számára  
 
A sikeres jelentkező aktívan részt vesz növényvédő szerek európai uniós engedélyeztetésében 
(a középső és a keleti zónákban, elsősorban Magyarországon). 
 
Feladatok: 
 

1) Segítségnyújtás adathiány-elemzések elkészítésében, különös tekintettel az 5.-8. 
fejezetekre (toxikológia, szermaradványok, lebomlás és viselkedés, ökotoxikológia), és 
alkalmanként 2. és 4. fejezetekben (fizikai és kémiai tulajdonságok, analitikai 
módszerek).  

2) Vizsgálati monitoring, vizsgálati eredmények kiértékelése  
3) Kapcsolattartás a partnerekkel, CRO-kkal, a helyi regisztrációs képviselőkkel és a 

regisztrációs hatóságokkal  
4) A DRr egyes részeinek elkészítése  

 
A pályázóval szembeni elvárások: 

 
• Egyetemi diploma, toxikológiai, ökotoxikológiai, ökológiai vagy kémiai területről 
• Anyanyelvi szintű magyar és folyékony angol nyelvtudás elvárás. Orosz nyelvtudás 

előny 
•  Jó kommunikációs készség, problémamegoldó gondolkodásmód, felelősségteljes 

munkavégzés, pontosság  
• Képesség a határidők betartására 
• Azonos, vagy hasonló területen szerzett tapasztalat 

 
Juttatások: 
 
Versenyképes fizetés, végzettségtől függően 
 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy magyar és angol nyelvű 
fényképes önéletrajzát és motivációs levelét juttassa el az alábbi címre: 
p.tatsiana@polgar-acro.eu 
Tatsiana Palchekh 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Registration of Crop protection products in EU: study supervisor – to be 
filled ASAP 
 
Location: Budapest, Hungary (Headquarters’ office) 
Employment: Part-time, contract based 
Company profile: Agrochemical consultancy 
 
Responsibilities: 
Successful candidate will actively participate in the registration of agrochemical products in 
EU (Central and Southern Zones, first of all – Hungary): 

1) Help in preparing data gap analysis on selected products. In particular analyzing data 
for Sections 5 – 8 (toxicology, residues, e-fate, ecotoxicology), sometimes Sections 2 
and 4 (physical and chemical properties and analytical methods).  

2) Study monitoring and evaluation of study results   
3) Communication with partners, CROs, local reg.agents and reg. authorities 
4) Writing selected parts of DRr 

 
Requirements: 

• University degree preferably in toxicology, eco-toxicology, ecology, chemistry  
• Native Hungarian and fluent English is a must. Russian is an asset.  
• Good communication and problem-solving skills, responsibility and accuracy are 

required.  
• Ability to keep the deadlines  
• Previous work experience in the same or similar field 

 
Salary:  
Competitive, depending on qualifications 
 
Send your CV and motivation letter to: 
p.tatsiana@polgar-acro.eu 
Tatsiana Palchekh 
 
 


