zadní strana

PROČ REALIZUJEME
AgroCamp?
Zemědělství je tradiční a stále se rozvíjející odvětví, kde se
spojuje příroda, láska ke zvířatům, ale i tolik potřebné moderní
technologie. Potřebujeme obohatit stávající pracovní týmy
o vás, mladé odborníky.

přední strana

CO JE AgroCamp?
• AgroCamp je tréninkový program pro absolventy středních
a vysokých škol.
• Trvá 10 měsíců.
• Během programu absolvujete 4 etapy adaptačního plánu.
• Program můžete zahájit kdykoli v průběhu celého roku.

A jaké jsou naše představy? Hledáme absolventy s elánem,
vztahem k moderní technice a technologiím.

CO VÁS NAUČÍME?

Zapojte se do programu AgroCamp a pojďte se rozvíjet s námi!

• Začleníme vás do pracovního týmu, naučíte se nejen procesy
zemědělské a živočišné výroby v praxi, ale i základy ekonomiky,
personalistiky, IT a managementu.
• Všechny činnosti, kterými si projdete během programu, vás
připraví na vaši cílovou pozici.
• Jako „AgroCampák” absolvujete exkurze v různých společnostech koncernu.
• Bude za vámi stát zkušený odborník, který vás zaškolí a vždy
ochotně poradí.

CO VÁM NABÍZÍME?
• Zajímavou práci v tradičních zemědělských společnostech.
• Přátelský tým složený z odborníků, kteří vás povedou po celou
dobu programu.
• Profesní a odborný růst – nejlepší z vás mohou obsadit
vedoucí pozice.
• Pracovní poměr s motivační základní mzdou a jednorázovou
odměnu za splnění závěrečného testování znalostí. Výše
prémie závisí jen na vašich výsledcích.

KDO JE PRO NÁS
IDEÁLNÍ KANDIDÁT?
• Každý absolvent vysoké nebo střední školy, který má chuť
se učit novým věcem, má pozitivní vztah k práci v zemědělství,
k lidem, zvířatům a je zodpovědný sám k sobě i k přírodě.

TRÉNINKOVÝ PROGRAM
PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL
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STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
NAŠEHO TÝMU
Naše společnosti nabízí mnoho
pracovních příležitostí.

AGROPODNIK Hodonín a.s.

NAVOS, a.s.

SPV Pelhřimov, a.s.

LUDMILA MRÁKOVÁ
T: +420 606 691 217
E: ludmila.mrakova@ap-hodonin.cz

ERIKA ŠOUPALOVÁ
T: +420 727 986 413
E: kariera@navos-km.cz

MARTIN ŠIMRAL
T: +420 601 122 151
E: martin.simral@spvpel.cz

AgroZZN, a.s.

OSEVA, a.s.

ZZN Pelhřimov a.s.

HANA PARADOVSKÁ
T: +420 602 111 866
E: paradovska@agrozzn.cz

KATEŘINA CAHLÍKOVÁ
T: +420 728 875 056
E: k.cahlikova@oseva.eu

BLANKA VÁVROVÁ
T: +420 602 459 234
E: blanka.vavrova@zznpe.cz

Cerea, a.s.

Primagra, a.s.

ZZN Polabí, a.s.

LENKA MRÁKOTOVÁ
T: +420 724 935 737
E: lenka.mrakotova@cerea.cz

LUCIE JINDŘICHOVÁ
T: +420 605 206 066
E: lucie.jindrichova@primagra.cz

TOMÁŠ SERBUS
T: +420 601 339 137
E: tomas.serbus@zznpolabi.cz

