
  jeżeli chcesz pracować w młodym, nowoczesnym zespole
  poznawać i wdrażać nowoczesne metody żywienia zwierząt 
  rozwijać się pod okiem indywidualnego trenera(fachowca)
  lubisz kontakt z ludźmi i pracę w zespole
  jesteś osobą ambitną i pracowitą
  chcesz bardzo dobrze zarabiać
     To pasujesz do Emiwo! Zapraszamy!

EMIWO – Żywienie Zwierząt Ostrowski, Mazurak Spółka Jawna
70-340 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy 34/35 • Tel. +48 502 774 795 • www.emiwo.pl • e-mail: emiwo@emiwo.pl
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EMIWO – ŻYWIENIE ZWIERZĄT od ponad pięciu lat żywi krowy w Polsce bez użycia roślin genetycznie modyfikowanych. 
Aktualnie jesteśmy dostawcą wysokiej jakości produktów do żywienia krów dla dostawców kilku mleczarni skupujących 
mleko bez GMO.

W związku z powyższym oferujemy stanowisko:

DORADCA ŻYWIENIOWY
województwo
kujawsko-pomorskie

TEREN:

północna część
województwa podlaskiego

województwo
wielkopolskie1. 2. 3.

Osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie CV oraz Listu Motywacyjnego z klau-
zulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: ostrowski@emiwo.pl. 
Z chętnymi kandydatami spotkamy się na wystawie zwierząt w Szepietowie 

24-25 czerwca br. lub innym uzgodnionym miejscu i terminie.

OCZEKUJEMY:
  Wykształcenia zootechnicznego lub weterynaryjne-

go (może być inne związane z rolnictwem o ile 
kandydat pochodzi z gospodarstwa rolnego);

  Wiedzy z zakresu żywienia zwierząt;
  Prawo jazdy kat. B;
  Łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
  Umiejętności organizowania sobie pracy;
  Pracowitości
  podstawowej znajomości pakietu MS Office (Word, 

Excel, Power Point, Outlook)
  dyspozycyjności
  Mile widziane osoby z gospodarstw rolnych o 

kierunku mlecznym.

OFERUJEMY:
  Fachowe szkolenie teoretyczne i praktyczne 

w gospodarstwach rolnych pod okiem 
wybitnego praktyka;

  Wynagrodzenie stałe + prowizja za sprzedaż;
  Interesującą i inspirującą pracę w atmosferze 

rozwoju zawodowego;
  Narzędzia: samochód, telefon, laptop.

OBOWIĄZKI:
  Sprzedaż produktów z oferty Emiwo – 

żywienie zwierząt;
  Wizyty doradcze w gospodarstwach;
  Opieka nad dotychczasowymi klientami 

Emiwo.


