Produktový manažér
Už vyše 60 rokov TIMAC AGRO, dcérska spoločnosť skupiny Groupe Roullier, neustále inovuje svoje
produkty, aby ponúkla riešenie pre výživu pôdy, rastlín a zvierat, ktoré zlepšujú podmienky v
poľnohospodárstve šetrným spôsobom k životnému prostrediu. Groupe Roullier je medzinárodná
spoločnosť pôsobiaca vo viac než 100 krajín a zamestnávajúca vyše 8 000 ľudí po celom svete. Naším
cieľom je dlhodobá udržateľnosť poľnohospodárstva a maximalizácia ziskov našich zákazníkov. Preto
do tímu vždy hľadáme tých, ktorí sa o sektor zaujímajú a chcú byť súčasťou tejto misie.

Náš produktový špecialista je zodpovedný za:
Zaškolenie nových obchodných zástupcov počas adaptačného obdobia a počas celého rozvoja
vo firme
Nastavenie vízie kampane: umiestnenie produktu, načasovanie
Príprava kampaní- na ktoré produkty sa treba zamerať na základe štádia vývoja plodín
Strategické plánovanie, zlepšovanie a implementácia činností spojených s
konkrétnou kampaňou
Odborná konzultácia regionálnym manažérom a produktové poradenstvo pre obchodných
zástupcov
Spolupráca so zákazníkmi (farmári, roľníci, družstvá…) v rámci využívania našich produktov
Návrh, plán a realizácia promo aktivit
Registrácia nových produktov
Čo očakávame od teba?
Štúdium v odbore poľnohospodárstva (najlepšie výživa rastlín), biológia alebo praktická
skúsenosť z farmy
Vedomosti o životnom cykle rastlín, výživy a plodín
Záujem o prácu v teréne v priebehu celého roka (práca môže obsahovať vycestovanie do
terénu v rámci Slovenska)
Znalosť anglického jazyka (mierne pokročilá úroveň aspoň B1)
Prax obchodného charakteru ideálne v poľnohospodárstve je výhodou
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Benefity
5 dní dovolenky naviac (tzn. 25 dní dovolenky)
Ročný bonus
Stravné (príspevok nad rámec zákona)
Multisport karta
Kafetéria (stravovacie zariadenie-kantína)
Vzdelávacie kurzy a školenia
Refferal bonus (bonus za odporučenie zamestnanca)
Poistenie zodpovednosti za škody
Využitie mobilného telefónu a počítača aj pre súkromné účely

Čo TIMAC AGRO okrem benefitov ponúka?
Stabilné zázemie silnej skupiny s prémiovými produktami a vlastnými patentovanými
technológiami
Sme prostredie bez zdĺhavých korporatívnych procesov. Máme radi flexibilitu a nové nápady
Budeš prezentovať produkt, za ktorého kvalitou si môžeš stáť
Priestor pre osobný a profesijný rast v rámci rastúcej medzinárodnej firmy na slovenskom trhu
Kladieme dôraz na odborné vzdelanie
Práca v priateľskom kolektíve, ktorý práca baví, v rámci úspešnej globálnej spoločnosti, kde
panuje neformálne prostredie
A v neposlednom rade-krásna práca v prírode

A ako bude vyzerať výberové konanie?
Ak ťa pozícia oslovila, pošli nám životopis, ozveme sa ti späť telefonicky. Najskôr sa s tebou
porozprávame krátko cez telefón, následne sa podľa časových možností dohodneme na video
stretnutie s HR. Pokiaľ sa vzájomne padneme do nôty, bude ťa čakať osobné stretnutie priamo
s nadriadeným (Generálny manažér).
Pokiaľ ťa pracovná pozícia zaujala, pošli nám svoj životopis a pár slov o tom, z akého dôvodu ťa práve
náš sektor zaujal na email contact@sk.timacagro.com
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