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Produktový Manažér pre výživu rastlín  

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  

Do produktového tímu hľadáme samostatného, bystrého a asertívneho kolegu, ktorý zvládne 

prevziať zodpovednosť. Hľadáme človeka, ktorý má rád výzvy, privíta možnosť popasovať 

sa s nimi a vyrieši ich čo najlepšie. Tvojou úlohou je prísť s vlastnými nápadmi ako 

dosiahnuť stanovené ciele. Pri ich plnení budeš aktívne spolupracovať s kolegami z celého 

tímu, preto je nutné aby si mal komunikatívnu úroveň angličtiny.  

Pridaj sa k firme, kde sú produkty podložené mnohoročnými výskumy a stojí za nimi stovky 

hodín práce a úsilia!  

V prvom rade chceme pomôcť zlepšiť svetové hospodárstvo, pretože v ekologickom a 

šetrnom zaobchádzaní s pôdou je budúcnosť.  

Poď pomáhať s nami!  

Náplň práce, zodpovednosť a právomoci alebo Tvoja rola u nás:  

• registrácia nových produktov  

• on-line marketing  

• príprava marketingových materiálov  

• odborná konzultácia regionálnym manažérom  

• odborná konzultácia s našimi obchodnými zástupcami  

• práca aj v teréne na farmách  

• príprava kampaní  

• odborné poradenstvo  

• strategické plánovanie, zlepšovanie a implementácia činností spojených s projektom  

• rozvíjanie projektu a zodpovednosť za fungovanie  

• aktívna komunikácia s interným tímom a s vybranými klientmi  

• návrh, plán a realizácia promo aktivít  

• reporting  

Zamestnanecké výhody, benefity  

Čo Ti môžeme ponúknuť:  

• mobilný telefón s neobmedzeným volaním aj na súkromné účely  

• osobný automobil aj na súkromné účely  

• teambuildingy s kolegami, ktorí rozhodne majú zmysel pre humor  

• laptop  

• zázemie silnej spoločnosti  

• možnosť sa rozvíjať a hlavne podporujeme kreatívnu myseľ a nápady!  

• mladý kolektív v ktorom si navzájom pomáhame a ďalšie benefity  

Požiadavky na zamestnanca  

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

• vysokoškolské II. stupňa  
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Jazykové znalosti  

• anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)  

Ostatné znalosti  

• vodičský preukaz – kategória B 

Pozícia je vhodná pre absolventa  

• Áno  

Osobnostné predpoklady a zručnosti:  

Ak odpovieš na otázky áno, si rozhodne náš človek!  

• máš skúsenosť na obdobnej pozícii ako produktový manažér?  

• je ti blízka chémia, biológia alebo farmácia?  

• si aktívny vodič s vodičským preukazom B?  

• chceš prácu ktorá nie je len v office, ale aktívne chodíš do terénu na farmy?  

• hovoríš plynule anglicky a slovensky?  

• chceš prácu v nadnárodnej a inovatívnej spoločnosti?  

• chceš sa do práce tešiť a každý deň sa zlepšovať?  

  

  


