ABSOLVENTSKÝ PROGRAM PENAM
Společnost PENAM, a.s., člen koncernu AGROFERT a lídr na trhu pečiva a pekárenských výrobků ve
střední Evropě, hledá do svého týmu šikovné a motivované absolventy vysokých škol, zejména
potravinářských a chemicko-technologických oborů, do ABSOLVENTSKÉHO PROGRAMU PENAM.

Pracovní náplň:
• teoretická část programu – seznámení se společností, technologickým zázemím a procesy ve
společnosti
• praktická část programu – pracovní stáž, stínování práce vedoucích pracovníků výrobních závodů,
přebírání dílčích úkolů a odpovědností v měsíčních intervalech
• délka programu: ½ roku s případným prodloužením na 1 rok
• místo výkonu práce: rotace po vybraných výrobních jednotkách společnosti (celá ČR)
• po ukončení programu – možnost nabídky konkrétní odborné nebo manažerské pozice se
zaměřením na řízení lidí
Požadujeme:
• ukončené VŠ vzdělání v oboru technologie potravin, chemie a analýza potravin, hodnocení a
analýza potravin, potravinářská chemie a biotechnologie podmínkou (pozice je vhodná pro budoucí
absolventy)
• spolehlivost, samostatnost, flexibilita
• chuť do práce a vysoké pracovní nasazení
• aktivní přístup a zájem o rozvíjení se v oboru
• pozitivní vztah k lidem, potenciál pro vedení lidí
• uživatelská znalost práce na PC (Word, mírně pokročilá znalost Excelu)
• komunikativní znalost AJ či NJ (úroveň B1-B2)
• řidičský průkaz skupiny „B“, aktivní řidič
• ochota cestovat a případně se přestěhovat za prací do jiného města
Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v úspěšné a dynamické firmě
• zázemí stabilní společnosti
• možnost seberealizace a odborného rozvoje
• dobrý pracovní tým a příjemné pracovní prostředí
• zaměstnanecké benefity (dovolená navíc, stravenky nebo stravné, příspěvek na dopravu, příspěvek
na ubytování, příspěvek na penzijní připojištění, volná pracovní doba, firemní akce)
Nástup: červenec/srpen 2015
Místo výkonu práce: celá ČR (primárně Ostrava, Olomouc, Rosice, Herink, Prostějov)
Druh pracovní smlouvy: pracovní poměr na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení
Pracovní úvazek: plný úvazek
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Švarcová, Cejl 504/38, 602 00 Brno-Zábrdovice
Pokud Vás pozice zaujala a splňujete výše uvedené požadavky, neváhejte a zašlete mi Váš
životopis a motivační dopis na e-mail Svarcovai@penam.cz
Budeme se těšit na spolupráci!

Kde můžete získat více informací?
Všechna volná pracovní místa ve společnosti PENAM, a.s., naleznete na webových stránkách
http://www.penam.cz/cs/svet-penam/kariera/
Pro více informací mne neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 545 518 710.
PENAM, a.s. se sídlem Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábrdovice
IČ 469 67 851, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, sp.zn. B 4346
Tel.: 545 518 111, Fax: 545 518 141, penam@penam.cz

