
Razem od

AGROCENTRUM - to najnowocześniejsza, polska firma paszowa obecna na rynku od blisko 30-u lat. Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych 
rozwiązań żywieniowych dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych. Celem, do którego dążymy jest maksymalne wykorzystanie 
potencjału genetycznego żywionych zwierząt.

Miejsce pracy, powiaty:  Płock, Łowicz, Ciechanów 
Numer referencyjny: DOK/2/2022

Wymagania:
   wykształcenie wyższe (zootechnika, weterynaria, rolnictwo)
   wiedza z zakresu żywienia trzody
   znajomość zagadnień z zakresu marketingu i profesjonalnej obsługi klienta
   znajomość rynku lokalnego, umiejętności negocjacji handlowych
   samodzielność i dobre zdolności organizacyjne
   mile widziana znajomość j. angielskiego
   umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
   prawa jazdy kat. B

Zadania na stanowisku:
  aktywne poszukiwanie nowych klientów, kompleksowa obsługa istniejącej sieci sprzedaży
  doradztwo w zakresie żywienia trzody
  aktywny udział w działaniach promocyjnych
  budowanie dobrych relacji z klientem
  budowanie wizerunku firmy

Oferujemy:
  atrakcyjny, motywacyjny system wynagradzania 
  ciekawą pracę w dynamicznej i innowacyjnej firmie
  stabilne zatrudnienie i ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
    kompleksowy program szkoleniowy rozwijający niezbędną wiedzę i umiejętności
  dużą samodzielność w działaniu

Obecnie AGROCENTRUM wytórnia pasz w Kałęczynie k/Pisza prowadzi rekrutację na stanowisko:

Przedstawiciel Regionalny 
/ Doradca ds. Żywienia Trzody

AGROCENTRUM

Stablilizacja 
Wyzwania

Osoby zainteresowane  prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: kadry@agrocentrum.pl lub j.dobrowolski@agrocentrum.pl
W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prosimy o zawarcie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonych przez AGROCENTRUM.
 
Administratorem danych osobowych jest  Agrocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kolnie przy ul. Kolejowa 1 oraz Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy Al. Legionów 135A.  Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,  
a zgoda w każdej chwili może zostać przez Państwa odwołana. 
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. 
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


