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KURZ PRO OBCHODNÍKY, PRODUKTOVÉ 
SPECIALISTY,  TECHNOLOGY A VŠECHNY, 
KDO MAJÍ CHUŤ UČIT SE A PRACOVAT S NÁMI

Cah mc peT

6 -12
MĚSÍCŮ



POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

NABÍZÍME:

NÁPLŇ KURZU:

NÁSTUP:

ÚČASTNÍK
TRÉNINKOVÉHO KURZU 
PRO OBCHODNÍKY,
PRODUKTOVÉ SPECIALISTY  
A TECHNOLOGY 

FARMTEC, a. s., patří mezi přední společnosti 
podnikající v oboru investic do živočišné výroby            
a obnovitelných zdrojů energie. V současné době 
máme na území ČR 4 oblastní ředitelství a více než 200 
zaměstnanců. 

Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, abychom byli svým 
zákazníkům silným a stabilním partnerem a pro své 
zaměstnance důvěryhodným a motivujícím 
zaměstnavatelem.

Neustále hledáme nové perspektivní zaměstnance,      
u nichž nově požadujeme účast v tréninkovém kurzu. 
Věříme, že TechCamp je připraví na práci v naší 
společnosti po praktické i teoretické stránce a to 
především na pozicích OBCHODNÍK, PRODUKTOVÝ 
SPECIALISTA A TECHNOLOG. 

ź SŠ nebo VŠ zemědělského nebo technického 
směru, případně i jiné zaměření u pozice 
obchodníka.

ź Chuť učit se v praxi jak funguje chov 
hospodářských zvířat a přiložit ruku k dílu.

ź Dobré komunikační schopnosti, �exibilita a 
samostatnost.

ź Znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook).

ź Řidičský průkaz sk. B.

ź Zajímavou práci v úspěšné �rmě.

ź Možnost výrazného odborného růstu.

ź Zaměstnanecké bene�ty. 

ź Dobré mzdové ohodnocení.

ź Délka kurzu je podle zaměření 6 – 12 měsíců.

ź Účastník bude získávat praktické zkušenosti na 
vybraných chovech skotu a prasat, zároveň projde 
teoretickou přípravou a zaučením na centrále 
společnosti a regionálních pobočkách.

ź Ubytování bude zajištěno na farmách, nebo v 
blízkém okolí na náklady společnosti. 

ź Celkově účastník absolvuje 20 až 40 týdnů na 4 až 
8 farmách, 3 dny intenzivního teoretického 
vzdělávání, 2 týdny práce na oblastním ředitelství, 
1 týden na centrále �rmy v Jistebnici u Tábora.

Vstup do programu TechCamp je možný kdykoli, 
program běží kontinuálně. 
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