
PRACA SZUKA CZŁOWIEKA!

Krowy
to lubia!

ZADANIA:
• sprzedaż
• doradztwo żywieniowe
• stały rozwój własny i podległego terenu  

POSZUKIWANY/POSZUKWANA:Doradcazywieniowy

Firma z 10-letnim stażem na rynku. Zbudowana na 25-letnim doświadczeniu w żywieniu zwierząt. 
W połączeniu z kapitałem płynącym z innowacyjnego podejścia do żywienia oraz pozostającego 
w stałym procesie rozwoju zespołu specjalistów żywieniowych/sprzedawców, zaufania Hodowców 
oraz partnerskiej współpracy z  biznesem rolnym, Emiwo sprawia, że nie tylko… krowy to Lubią!

  szuka wyzwań zawodowych
  lubi i chce wpływać na swój dochód
  wie, że działanie wpływa na zarabianie
  pasjonuje się rolnictwem (wykształcenie min. średnie kierunkowe)
  chce pracować z hodowcami krów mlecznych i wpływać na ich rozwój
  chce się uczyć i rozwijać w sprzedaży i doradztwie żywieniowym 

(zna podstawy żywienia)
  ma odwagę wdrażać nowoczesne rozwiązania
  rozumie, że inwestycja wymaga nakładu żeby przynieść zysk
  ma doświadczenie w prowadzeniu samochodu (kat. B)
  chętnie nawiązuje nowe kontakty 
  zna pakiet O�ce
  jest dobrze zorganizowany i samodzielny w działaniu 
  lubi ludzi.

  pieniądze – podstawa + premia bez górnej granicy
  dwa zawody: sprzedawca i doradca żywieniowy 
  dobre relacje ze współpracownikami  w zespole
  szansa na stały rozwój

KORZYŚCI:
  satysfakcja z udziału w rozwoju biznesu 

swoich klientów
  spokojne wieczory i weekendy w poczuciu 

dobrze spełnionego obowiązku 

Cześć! Nazywam się Daniel Suchodolski,  
jestem doradcą żywieniowym w �rmie 

Emiwo. Mogę z całą pewnością powiedzieć,  
tutaj pracuje mi się dobrze. Co znaczy 

dobrze… W Emiwo nigdy nie jestem sam, 
w każdej chwili mogę liczyć na pomoc 

innych. Twój szef = Twój przyjaciel, Twój 
kolega z pracy = Twój przyjaciel. Rozwijam 
się tu jako specjalista ds. żywienia bydła, 

ale także jako człowiek. Jeśli szukasz pracy, 
która ma być przygodą na lata nie zwlekaj. 

Tutaj spotkasz wiedzę, pasję, 
zaangażowanie, wspaniałych ludzi 

i niezapomniane chwile. 
Czekamy na Ciebie! 

ZŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ! CV, list motywacyjny:   rekrutacja@emiwo.pl

Doradca Emiwo
Daniel Suchodolski




