
Produktový manažer | výživa půdy a plodin 

 

Je zemědělství oblast, která Vás zajímá? Chcete mít možnost ovlivnit rozvoj společnosti a být součástí týmu, 

kde uplatníte své odborné zkušenosti? Pak vítejte ve společnosti TIMAC AGRO a staňte se součástí týmu 

v rámci pozice PRODUKTOVÝ MANAŽER. Timac Agro vyrábí a prodává prémiové produkty v oblasti výživy 

půdy, plodin a zvířat, a s tím se i pojí očekávaný kvalitní přístup a servis. A právě i z tohoto důvodu je pro 

naši společnost role Produktového manažera zásadní.  

Hledáme člena týmu, který by rád prokombinoval práci převážně v terénu, a uplatnil své zkušenosti z oblasti 

zemědělství. Pozice je ideální pro člověka se zkušeností na pozici Agronom, nicméně je vhodná i pro 

kohokoliv kdo se orientuje ve výživě půdy a plodin a má již praktické zkušenosti.   

 

V rámci pracovní pozice budete:  

 Spolupracovat s manažerským týmem ohledně strategických plánů v rámci produktového portfolia.   

 Podporovat naše regionální Obchodní poradce po odborné stránce (ohledně našich technologií, 

produktů, výživy půdy, plodin, atd.). 

 Pracovat v terénu s našim obchodním týmem – ať již v rámci tréninků, schůzek s klíčovými 

zákazníky či odborného poradenství.  

 Připravovat jednotlivé kampaně na naše produkty (tím se myslí zaměřit se na produkty podporující 

plodiny v závislosti na ročním období a jejich cyklu).  

 Spravovat produktové portfolio naší společnosti ve spolupráci s kolegy ze zóny střední Evropy a 

Francie.  

 Ve spolupráci s týmem připravovat náměty, nápady, které budou sloužit jako podklady pro 

marketingové účely (následně zpracované externí grafickou agenturou), a které podpoří v terénu 

náš obchodní tým.   

 Účastnit se veletrhů, polních dní, seminářů, výstav a jiných zemědělských akcí.  

 Monitorovat současnou situaci, trendy na trhu a hledat potenciál v rámci produktové řady skupiny 

Roullier.  

 Průběžně informovat manažery a ostatní zaměstnance o trendech v rámci zemědělského sektoru.  

 

Co budete potřebovat? 

 Orientovat se v oblasti výživy půdy a plodin (nejlépe studium v oboru zemědělství).  

 Zájem a zvídavost v zemědělství, znalosti životního cyklu rostlin, výživy a plodin v České republice. 

 Praktická zkušenost ve výživě půdy a plodin cca 1 – 3 roky (ideální je zkušenost z pozice Agronoma, 

není to však podmínkou).  

 Flexibilita v terénu v průběhu celého roku (práce bude zahrnovat cestování a z toho důvodu je 

zapotřebí i řidičský průkaz skupiny B). 

 Znalost anglického jazyka (středně pokročilá úroveň) – angličtinu sice nebudete používat na denní 

bázi, nicméně musíte se umět dorozumět, jelikož budete spolupracovat i našimi kolegy ve Francii a 

některé interní schůzky mohou částečně probíhat v anglickém jazyce. 



Co Vám v rámci pozice nabízíme?  

 Roli, která Vám dá velké možnosti uplatnit své zkušenosti v rámci moderní společnosti 

s prémiovými kvalitními produkty na trhu. Máme patentované technologie, které na trhu jinde 

nenajdete.  

 Stabilní zázemí silné francouzské skupiny s vývojem ve Francie a výrobou po celém světě.  

 Intenzivní a kvalitní školení nejen na začátku Vaší kariéry u nás (školení bude probíhat ve spolupráci 

s našimi kolegy v zóně střední Evropy a Francie).  

 Různorodou a komplexní náplň práce, strategickou pozici v rámci týmu.    

 Pracovní smlouvu na dobu neurčitou.  

 Balíček benefitů (5 dní dovolené navíc, stravenky, kafetérie – sodexo karta, multisport, vzdělávací 

kurzy, mobilní telefon a notebook i pro soukromé účely, 2 sick days, penzijní připojištění, referral 

bonus, pojištění odpovědnosti za škody).   

 A v neposlední řadě – skvělý tým a krásnou a smysluplnou práci v přírodě. 

 Sídlo máme v Praze, nicméně na této pozici budete trávit hodně času v terénu kam se vyjíždí 

z domova, a do kanceláře tak budete dojíždět pouze z důvodu interních schůzek či školení. 

A důležitá tečka na konec…Kdo jsme?  

Timac Agro je francouzská dceřiná mezinárodní společnost spadají pod skupinu Groupe Roullier. Zabýváme 

se dlouhodobě udržitelným zemědělstvím a do naší produktové řady patří především výrobky pro výživu 

půdy a plodin. Co na naší společnosti je zajímavé je fakt, že veškeré produkty si vyvíjíme interně ve 

vývojovém centru ve Francii, přičemž vlastníme patentované technologie, které nám umožňují nabízet 

prémiové a jedinečné produkty v této oblasti na trhu, co jinde zákazníci nenajdou. Vize naší společnosti je 

dlouhodobě udržitelné zemědělství, nezatěžování půdy, kvalita plodin a maximalizace zisku našich 

zákazníků skrze ty nejkvalitnější produkty na trhu díky kterým plodiny prosperují po celém světě. A právě i 

Vy v této misi budete hrát klíčovou roli.  

Jak bude probíhat výborové řízení? 

Celé výběrové řízení trvá přibližně 14 dní, snažíme se odpovídat velmi rychle. 

Nejdříve nám prosím zašlete svůj životopis nebo odkaz na LinkedIn na email: 

veronika.hejdukova@roullier.com. Pokud si nejste zcela jistý/á, můžete volat pro bližší informace na 

telefonní číslo +420 725 121 748.  

Veronika z HR oddělení Vám zavolá a v krátkosti si popovídáte o dané pozici více do detailu, abyste měl/a 

správnou představu. Pokud se vzájemně domluvíte, uskuteční se osobní či video setkání. Finální kolo by pak 

proběhlo s Generální manažerem pro Českou republiku.   
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