
 
 

 
 

Koordinátor náboru  
 
Pokud si vystudoval/a zemědělství, nebo se v této oblasti pohybuješ, láká tě práce v terénu a každodenní kon-
takt s lidmi, nechceš veškerý čas trávit u počítače v kanceláři nebo doma – tahle pracovní pozice může být 
zajímavá právě pro tebe.  
 
Již téměř 60 let TIMAC AGRO, dceřiná společnost skupiny Groupe Roullier, neustále inovuje svoje produkty, 
aby nabídla řešení pro výživu půdy, rostlin a zvířat, která zlepšují podmínky v zemědělství šetrným způsobem 
k životnímu prostředí. Groupe Roullier je mezinárodní rodinná společnost působící ve více než 100 zemí a za-
městnávající přes 8 500 lidí po celém světě, jejichž společným posláním je dlouhodobá udržitelnost zeměděl-
ství, a právě i ty nám v této misi můžeš pomoct.  
 
Díky našemu vlastnímu inovativnímu centru a produktům jsme schopni reagovat na výzvy současné doby. A co 
nás odlišuje od konkurence? Mimo jiné jsou to výsledky našich patentovaných technologií, díky kterým nedo-
chází k zatěžování životního prostředí, prospívá kvalita plodin a dopomáhají tak našim zákazníkům.  
 
Co bude Tvojí náplní práce? 

 Náš český tým se rozšiřuje, díky čemu budeme příští rok intenzivně nabírat. Ze zkušeností víme, že 
budoucí kolegy na současném trhu nenajdeme „od stolu v kanceláři“. Budeš tak poměrně mnoho času 
(cca 70 %) z pracovního týdne trávit v terénu po celé České republice.  

 Dopomůže ti, pokud se současně v oboru pohybuješ nebo máš kontakty ať již ze školy nebo okolí. 
Budeš si mapovat situaci na trhu, setkávat se s lidmi, kteří se pohybují v zemědělství, a i mimo něj, 
nicméně kteří mají k tomuto sektoru blízko.  

 Tvým cílem bude tvořit si síť kontaktů, náborové aktivity přímo z terénu a budeš tak spolupracovat        
i s univerzitami, školami, instituty, a dalšími subjekty a organizovat pohovory.  

 Interně budeš velmi blízce spolupracovat s HR, Regionálními manažery, s kterými budeš řešit jejich 
náborové potřeby, a dále naším Generálním manažerem a podporu získáš i od HR pro střední Evropu.  

 
Co je zapotřebí? 

 Přehled v oblasti zemědělství (vzdělání/zkušenost/síť kontaktů, nebo je to zkrátka tvůj koníček).   
 Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič/ka).  
 Důslednost a vytrvalost, vytváření dlouhodobých vztahů – musí tě bavit aktivně navazovat kontakty.  
 Samostatnost a inovativnost – rád/a přicházíš s novými nápady a vždy si najdeš cestu, jak prorazit a 

dosáhnout svého cíle.  
 Flexibilita v rámci cestování – budeš trávit cca 3-4 dny v týdnu na cestách po České republice.  
 Angličtina na pokročilé úrovni (výhodou, ne podmínkou).  

 
Na co se můžeš těšit? 

 Jsme stabilní francouzská společnost na trhu s 60letou tradicí s vlastními výrobky – ve Francii máme 
vývojové centrum, kde dochází k vývoji a inovaci našich vlastních produktů.  

 Budeš mít příležitost věci měnit – jsme otevřeni různým nápadům a jejich realizace je velmi rychlá 
(nejsme svázáni korporátními procesy a v rámci nápadů tě tak nebude nic brzdit).  

 Měsíční a roční bonusový systém.  
 Benefity (5 dní dovolené navíc tj. celkem 25 dní dovolené, 2 sick days, automobil pro osobní účely, 

stravenky v hodnotě 110 Kč/den, kafetérie – sodexo karta, multisport, vzdělávací kurzy, mobilní           
telefon a notebook i pro soukromé účely, penzijní připojištění, pojištění odpovědnosti za škody).  

 Intenzivní školící program.  
 

 
Jakmile nám pošleš životopis nebo odkaz na LinkedIn na adresu recruitment@cz.timacagro.com, ozveme se 

Ti zpět do 5 dnů. Budeme se těšit! 
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