SPV Pelhřimov, a.s., LIPRA PORK,
a.s. a ANIMO Žatec, a.s,
to všechno jsou společnosti, ve kterých se zabýváme velkochovem prasat od inseminace, narození selete až po výkrm do porážkové hmotnosti. Farmy prošly a stále procházejí nákladnými
rekonstrukcemi a modernizacemi. Díky tomu dnes všechny
naše farmy splňují požadavky na moderní chov prasat a welfare
zvířat. Na farmách vykrmujeme pouze vlastní selata narozená
a odchovaná v České republice, jejichž chov jsme postavili
na dánském programu DanBred, jehož genetika je považovaná
za jednu z nejlepších na světě.
Naše společnosti nabízejí mnoho pracovních příležitostí.
Uplatnění u nás najdou odborně vzdělaní lidé v nejrůznějších
zemědělských oborech jako např. ošetřovatelé hospodářských
zvířat, zootechnici, traktoristé a samozřejmě i čerství absolventi
odborných škol, pro které jsme připravili PigCamp.

PigCamp
Koncern AGROFERT zastřešuje více než 250 společností z odvětví chemie, zemědělství, potravinářství,
lesnictví a dřevařství, pozemních technologií,
techniky a dopravy, obnovitelných zdrojů a médií.
Na podnikatelském úspěchu všech těchto
společností se podílí celkem 34 tisíc zaměstnanců,
kteří dohromady pracují v 18 zemích.
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ředitel společnosti
SPV Pelhřimov, a.s.

Ing. Pavel Kerber
ředitel společnosti
ANIMO Žatec, a.s.
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Odborné záležitosti
Ing. Pavel Kerber
místopředseda představenstva
ANIMO Žatec, a.s.
T: +420 722 007 522
E: pavel.kerber@animo-zatec.cz
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záležitosti
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ředitel společnosti
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personální manažer
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E: martin.simral@spvpel.cz
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idealni kandidat?
• člověk, kterého nebaví práce v kanceláři a rád pracuje se zvířaty
• je ochotný cestovat po celé ČR a bydlet na různých farmách
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• je aktivní, komunikativní a ochotný se učit novým věcem
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kdo je idealni kandidat?
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PigCamp

• tréninkový kurz pro absolventy středních a vysokých zemědělských a veterinárních škol
• trvá 12 měsíců a jeho roční kapacita je 7 lidí
• během kurzu vystřídají praktikanti neboli PigCampáci 10 zastávek
po celé ČR – na každé naší farmě stráví 5 týdnů
• zahájit kurz můžete kdykoliv, PigCamp běží kontinuálně
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Co vas naucime?
• osvojíte si všechny druhy prací od mytí,
přehánění zvířat, inseminace, asistování
u porodů až po práce vedoucího farmy
a stanete se specialistou v chovu prasat
• jako PigCampáci se budete účastnit
také kontrolních dnů na farmě a návštěv
dánských veterinárních poradců

Co vam nabizime?
• zajímavou práci v tradiční, úspěšné a dynamické firmě
• přátelský tým složený z odborníků, kteří vám poradí,
bude-li třeba
• ubytování v místě farmy
• profesní a odborný růst
– nejlepší z vás se mohou stát vedoucími farem
• motivační hodnocení, zaměstnanecké benefity

„Vyrůstal jsem na vesnici a k nejrůznějším hospodářským zvířatům jsem
měl vždy blízko. Díky PigCampu jsem si zamiloval práci s prasaty a naučil
se zvládat všechny práce na farmě, což se mi na dnešním manažerském
postu na farmě Sedlice hodí. Lidé, které řídím, mě berou, protože své
práci rozumím a umím pracovat. Dnes, jako vedoucí farmy, trávím se
zvířaty zhruba jen polovinu dne a tu druhou se věnuji kancelářské práci.
Právě díky PigCampu ale dokážu každého ze svých podřízených kdykoliv
zastoupit.“
říká jeden z prvních
absolventů projektu
PigCamp Ing. Richard
Štastný, dnes vedoucí
farmy Sedlice.

na farme musi
kazdy umet
vsechno

