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Jedním z nejvýznamnějších výrobců krmných směsí v ČR
a na Slovensku je desátým rokem společnost De Heus
a.s. Jedná se o českou pobočku mezinárodní nizozemské
společnosti De Heus Animal Nutrition, která patří mezi 20
největších výrobců krmiv pro hospodářská zvířata na světě. Společnost má vlastní výrobní závody kromě Nizozemí
a České republiky také v Polsku, Španělsku, Portugalsku,
Srbsku, Rusku, Vietnamu, Brazílii, Jihoafrické republice,
Egyptě a Etiopii, a do mnoha dalších zemí světa své produkty vyváží. Společnost je
od svého založení v roce 1911 vlastněna již 4. generací rodiny De Heus.
Působení společnosti De Heus v ČR odstartovalo odkoupením bývalých Slavkovských krmných směsí (SKS) sídlících v Marefách u Bučovic v roce 2006. V roce 2009
proběhla akvizice Zemědělských služeb Běstovice (ZeS) nacházejících se ve východních Čechách u Chocně. Spojením těchto dvou firem v roce 2010 vznikla De Heus
a.s., která zaměstnává celkem 146 lidí. Výrobna krmných směsí v Marefách, kde je
zaměstnáno kolem 90 lidí, je největší továrnou na výrobu krmných směsí v ČR i v SR.
V loňském roce se zde vyrobilo 151 tis. tun krmných směsí, kterými se zásobují
farmy zejména v naší republice a na Slovensku. Celkově De Heus a.s. vyrobila vloni okolo 284 000 tun krmných směsí, což je zatím historický rekord společnosti.
De Heus a.s. každoročně zvyšuje objem výroby. Hlavní část produkce tvoří krmiva
pro drůbež, následují produkty pro prasata a skot. Dále vyrábíme krmiva pro králíky
a koně. Nedílnou součástí výrobního programu jsou i pytlovaná krmiva pro koně
a drobnochovy vyráběná pod značkou Energys® a Energys® HOBBY.
V roce 2015 jsme úspěšně dokončili a otevřeli novou výrobnu krmných směsí
v Běstovicích u Chocně. Tato továrna je vybavena nejnovějšími dostupnými technologiemi a díky tomu se zdvojnásobí výrobní kapacita tohoto závodu. V roce 2016 jsme
expandovali na maďarský a německý trh.
Více informací o nás či aktuální nabídce volných pracovních míst můžete kdykoliv
shlédnout na internetových stránkách www.deheus.cz a facebookových profilech
De Heus a.s., Energys a Energys HOBBY.

Společnost DE HEUS a.s. je ČESKOU POBOČKOU mezinárodní společnosti
De Heus Animal Nutrition, která patří mezi 3 největší výrobce krmiv v Evropě.
Jaké jsou naše hlavní činnosti?
Výroba a prodej krmných směsí, premixů a koncentrátů pro hospodářská zvířata
Poradenský servis v oblasti výživy skotu, prasat, drůbeže, koní i králíků
Kontrola kvality vstupních surovin a hotových produktů
Rozvoz krmiv po celé České republice, Slovensku a Maďarsku
Jaké profese u nás najdou uplatnění?
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STAŇTE SE SOUČÁSTÍ FIRMY, KTERÁ UDÁVÁ TRENDY!
SDÍLEJTE S NÁMI VAŠE NÁPADY, REALIZUJTE VAŠE SNY!
PRACUJTE PRO DE HEUS…
V případě zájmu naleznete více informací na www.deheus.cz
Své životopisy, nebo případné dotazy, pište na:
zkourilova@deheus.com

