
AGROFERT spol. s. r. o. vznikl 25. 1. 1993 se 4 zaměstnanci 
jako společnost zaměřená na obchod s hnojivy.

V současnosti sdružuje AGROFERT, a.s. více než 235  
subjektů ze sektoru zemědělství, lesnictví, potravinářství, 

chemie, obnovitelných zdrojů,  pozemní techniky  
a médií, přičemž jeho vlastní kapitál převyšuje 47 mld. Kč. 

AGROFERT dnes zaměstnává celkem 34 tisíc lidí  
a je největším českým  privátním zaměstnavatelem.

V akademickém roce 2013/2014 nastoupilo do koncernu 
AGROFERT 192 studentů na odbornou praxi,  

33 absolventů do trainee programu a 51 absolventů  
na hlavní pracovní poměr.

AGROFERT, a.s. V rámci koncernu AGROFERT probíhá  
tzv. projekt páteřních škol, do kterého je zařaze no  

v jednotlivých regionech ČR 63 odborně 
zaměřených středních, vysokých škol a učilišť. 

Cílem této spolupráce je propojovat teorii s praxí, 
připravovat studenty, budoucí absolventy  

na výkon jejich povolání v jednotli vých 
společnostech koncernu AGROFERT.

Studentům a absolventům nabízíme možnost 
nastartovat kariéru v koncernu AGROFERT.

Budete mít příležitost pracovat se špičkovými  
odborníky a dále se odborně rozvíjet  
a vzdělávat. 

Nabízíme zázemí silného a dynamicky se 
rozvíjejícího koncernu.

AGROFERT student program je šance  
pro studenty začít spolupracovat s jednotli vými 

společnostmi koncernu AGROFERT již během 
jejich studia.

Mohou se zapojit do řady projektů a účastnit 
se odborných exkurzí. Studenti mají možnost 

pracovat s odborníky z praxe na svých  
bakalář ských, diplomových a disertačních 

pracích, či jiných tématických úkolech.

Hledáme absolventy a studenty, kteří mají zájem  
s námi budovat a rozvíjet koncern AGROFERT.

V zemědělství se jedná o odborné profese 
zootechniků, agronomů a mechanizátorů.  
V potravinářství hledáme pekaře a řezníky  

a v chemii technology, výzkumníky. 

Velké uplatnění u nás najdou také obchodníci, 
ekonomové, marketéři, projektoví manažeři, 

personalisté atd.

Trainee program je skvělou příležitostí k přechodu 
mezi školou a nástupem do zaměstnání.

Během tohoto programu budete mít možnost 
poznat vnitropodnikové procesy, spojit teorii  
s praxí a podílet se na reálných projektech.

V rámci tohoto programu studenti získají mnoho 
nových odborných znalostí a dovedností  
z oblasti manažerské ekonomiky, managementu, 
marketingu, obchodu apod. 

Tento program pro vás bude znamenat rychlou 
adaptaci do pracovního prostředí a start vaší 
profesní kariéry. 

Každý absolvent či student dostane svého mentora, 
zkušeného kolegu, který zodpovídá za jeho 
odborné vedení, profesní rozvoj  a průběžně mu 
poskytuje zpětnou vazbu k jeho výkonům.

Pod vedením špičkových odborníků budete 
aktivně zapojeni do práce na klíčových projektech 
a důležitých individuálních úkolech. 

V rámci jednotlivých segmentů probíhají dílčí 
projekty. V segmentu zemědělství se jedná 
např. o tréninkový program Pig camp, který  
je určen absolventům zemědělských škol.

V segmentu chemie se jedná o specializované 
programy, např. Partnerství pro chemii.

Očekáváme od absolventů ukončené SŠ nebo 
VŠ vzdělání chemického, potravinářského, 

ekonomického nebo technického směru, 
znalost alespoň jednoho světového jazyka, 

dobré organizační schopnosti, samostatnost, 
komunikativnost a iniciativu. 

Především také podnikatelského ducha,  
chuť pracovat a učit se novým věcem.

CO JE AGROFERT  
TRAINEE PROGRAM?

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE  
S NAŠIMI ODBORNÍKY  
A GARANTY?

CO POŽADUJEME?

JAKÁ JE SPOLUPRÁCE  
SE ŠKOLAMI?

CO NABÍZÍME STUDENTŮM 
A ABSOLVENTŮM?

CO JE AGROFERT 
STUDENT PROGRAM?

KOHO HLEDÁME?

Pavel, analytik potravin

Roman, technolog

Vladimír, zootechnik

Bára, obchodník

Radoslav, auditor

Lenka, laborantka

Veronika,  
marketingová  

manažerka

Dušan,  
řezník

Petr,  
výzkumný a vývojový 

pracovník



CHEMICKÝ PRŮMYSL

POTRAVINÁŘSTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ  
A PRVOVÝROBA

POZEMNÍ TECHNIKA,  
TECHNOLOGIE A DOPRAVA

LESNICTVÍ A DŘEVAŘSTVÍ

OBNOVITELNÉ ZDROJE 
A PALIVA

MÉDIA

www.agrofert.cz

CHCEŠ  
U NÁS  
PRACOVAT?

KONTAKT
E: kariera@agrofert.cz 
T: +420 272 192 111 
www.agrofert.cz 
Najdete nás také na LinkedIn. 

Agrofert, a. s. 
Pyšelská 2327/2 
149 00 Praha 4

Vybrané společnosti koncernu

Navštivte stránky www.agrofert.cz,  
kde naleznete jednotlivé společnosti koncernu 

AGROFERT. V případě vašeho zájmu o spolupráci 
vyplňte registrační formulář pro studenty  

a absolventy, tímto budete zařazeni do 
databáze, která je přístupná personalistům 

v rámci koncernu AGROFERT.

Pokud vás zaujme nabídka konkrétní pozice, 
vyplňte online dotazník a přiložte svůj životopis. 

Budete zařazeni do výběrového řízení a pokud 
postoupíte do užšího výběru, budou vás 

personalisté dané společnosti kontaktovat  
s pozvánkou k osobnímu pohovoru.

JAK SE K NÁM PŘIHLÁSIT?

Irena,  
HR manager


