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Tele vagyunk lehetőségekkel, élj velük te is!
Ha a szavak helyett a tettekben hiszel, ha számodra fontos, hogy szenvedéllyel és szabadon
alkothass, folyamatosan fejlődj és nap mint nap valódi értéket teremthess, nálunk a helyed!
Csatlakozz a Bóly Zrt. csapatához
Állattenyésztő mérnök gyakornokként!

Munkavégzés helye: Bóly és környéke
A munkakör célja: A telep működésének megismerése a folyamatok megtanulása és a tapasztalatod
elmélyítése.
Miért válassz minket?

•
•
•

•
•
•
•

Integrált működésünknek köszönhetően színes karrierlehetőségek várnak rád.
Velünk egy stabil, magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező cégcsoportban valósíthatod meg
karriercéljaid.
Együtt ötletelünk a jövőről, helyben döntünk és közösen valóra is váltjuk.
Folyamatos fejlődésedet kiemelkedő szakmai környezettel és képzésekkel biztosítjuk.
Neves, hazai és nemzetközi szinten is elismert, kiváló minőségű termékek fejlesztéséhez és
előállításához járulhatsz hozzá.
Aktív része lehetsz egy különleges, összetartó közösségnek.
Vertikális integrációnak köszönhetően széleskörű ismereteket szerezhetsz.

Tarts velünk és kinyitjuk előtted a sertéstenyésztésünk világát, ahol hasznos ismeret birtokába
kerülhetsz!
Feladataid lesznek:
•
•
•
•
•

sertés mesterséges termékenyítések, ezen belül új eljárások elsajátítása (postcervikális
termékenyítés)
telepi rotációk tervezése, betartása a folyamatos termelés biztosítása érdekében
fiaztatói feladatok elvégzése (fialások felvétele, modern tenyésztési szoftver segítségével,
dajkásítások, alomkiegyenlítések felügyelete, elvégzése)
malac utónevelőn választás utáni malacnevelés vezénylése (takarmány görbék beállítása),
kezelésekben való közreműködés
szállítások ütemezésének tervezése, kapcsolattartás a társágazatokkal

Mit nyújtunk?
• szakmai kapcsolatokat és tapasztalatszerzési lehetőséget,
• elméleti tudásodat a gyakorlatban is alkalmazhatod,
• megismerheted a sertés ágazat és egy adott telep működését,
• tapasztalt kollégáink segítik, egyengetik utadat annak érdekében, hogy a megszerzett
gyakorlati tudás birtokában hatékony vezetőként te is hozzájárulj sikereinkhez,
• kipróbálhatod magad a sertés tenyésztés és hízlalás területén,
• kölcsönös szimpátia esetén hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk a sertés ágazat
valamelyik telepén vezető pozícióban.
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Téged keresünk, ha:
• Most szerezted a diplomád, vagy felsőfokú tanulmányaidat elkezdted
• pályakezdő vagy
• szívesen megismernéd egy sertéstelep működését,
• rugalmas vagy a munkavégzés helyét illetően,
• elkötelezett vagy a szakmád iránt és kellő magabiztossággal rendelkezel,
• képes vagy önálló munkavégzésre,
• nyitott vagy az új lehetőségekre, innovációra.
A Bóly Zrt. a Bonafarm Mezőgazdasághoz tartozó agrárvállalkozás. Sikerünk a vidék kedvező
adottságainak hasznosításán, a magyar mezőgazdasági hagyományok tiszteletben tartásán, a
korszerű gazdálkodáson, a technológiai fejlesztéseken, valamint 750 munkatársunk szakértő és
felelősségteljes munkáján alapszik.
A Bóly Zrt. a Bonafarm Csoport tagja, amely Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb, vertikálisan
integrált élelmiszergazdasági vállalatcsoportja. Tevékenysége a növénytermesztéstől a
takarmánygyártáson és állattenyésztésen át az élelmiszer-feldolgozásig és a borászatig terjed.
Összesen közel 6600 szakértő kollégánk dolgozik nap mint nap a közös sikerekért.

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet kattints a jelentkezem gombra és töltsd fel adataid a
pályázatvarázsló segítségével!

Jelentkezem

