OGŁOSZENIE O OFERCIE PRACY NA STANOWISKU ZOOTECHNIKA
INSTYTUCJA: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,
Zakład Doświadczalny w Poznaniu
MIASTO:

Poznań

STANOWISKO:

Zootechnik

DATA OGŁOSZENIA:

03.12.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
LINK DO STRONY:

do 21.12.2018 r.

http://www.itp.edu.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: zootechnika, hodowla bydła mlecznego
WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA STANOWISKA ZOOTECHNIKA:
Wykształcenie:

średnie techniczne lub wyższe zootechniczne

Doświadczenie:

udokumentowana praca na stanowisku zootechnika – hodowla bydła
mlecznego,

Wymagania:

predyspozycje do pracy ze zwierzętami, uprawnienia inseminatora,
kolczykowanie zwierząt, wypalanie rogów, prowadzenie dokumentacji
stada, bieżące nadzorowanie prac oborowych, współpraca z lekarzem
weterynarii, obsługa pakietu Office, prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz możliwość zdobycia
dodatkowych uprawnień

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego zawierającego
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (klauzula poniżej),
emailem na adresy: k.skrzypek@itp.edu.pl
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)”.

OGŁOSZENIE O OFERCIE PRACY NA STANOWISKU ZOOTECHNIKA
INSTYTUCJA: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,
Zakład Doświadczalny w Poznaniu
MIASTO:

Poznań

STANOWISKO:

pracownik produkcji polowej

DATA OGŁOSZENIA:

03.12.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
LINK DO STRONY:

do 21.12.2018 r.

http://www.itp.edu.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: produkcja polowa
WYMAGANIA

PODSTAWOWE

DLA

STANOWISKA

PRACOWNIKA

PRODUKCJI

POLOWEJ:
Wykształcenie:

zawodowe lub średnie

Doświadczenie:

udokumentowana praca w gospodarstwie rolnym

Wymagania:

umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów agrotechnicznych,
obsługa maszyn rolniczych, uprawnienia do wykonywania zabiegów
ochrony roślin, prawo jazdy kategorii B, T

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz możliwość zdobycia
dodatkowych uprawnień

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego zawierającego
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (klauzula poniżej),
emailem na adresy: k.skrzypek@itp.edu.pl
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)”.

OGŁOSZENIE O OFERCIE PRACY NA STANOWISKU ZOOTECHNIKA
INSTYTUCJA: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,
Zakład Doświadczalny w Poznaniu
MIASTO:

Poznań

STANOWISKO:

pracownik produkcji zwierzęcej

DATA OGŁOSZENIA:

03.12.2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
LINK DO STRONY:

do 21.12.2018 r.

http://www.itp.edu.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: produkcja zwierzęca, hodowla bydła mlecznego
WYMAGANIA

PODSTAWOWE

DLA

STANOWISKA

PRACOWNIKA

PRODUKCJI

ZWIERZĘCEJ:
Wykształcenie:

podstawowe, zawodowe, średnie

Doświadczenie:

udokumentowana praca na takim samym lub podobnym stanowisku

Wymagania:

predyspozycje do pracy z dużymi zwierzętami hodowlanymi,
umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz możliwość zdobycia
dodatkowych uprawnień

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego zawierającego
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (klauzula poniżej),
emailem na adresy: k.skrzypek@itp.edu.pl
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)”.

