Program internship Agro Excel Balkans
Cine este Agro Excel Balkans ?
Agro Excel Balkans este o firmă românească înființată cu scopul de a promova firmele
partenere și produsele lor, de a le dezvolta rețeaua de distribuție, de a le adapta mesajele și
de a le susține activitățile de marketing.
Proiecte aflate în desfășurare:
1) Reprezentant comercial în Romania pentru Ecofol AD,– lider de piață în domeniul
îngrășămintelor foliare în Bulgaria
2) Proiect independent de testare semințe în condiții de producție
3) Înființarea și urmărirea de loturi de testare pentru soiurile de grâu ale firmei bulgare
Agronom 1 Holding
Ce oferim:
Agro Excel Balkans oferă studenților de la Facultatea de Agricultură din cadrul Universității
de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București oportunitatea de a lua contact
cu fermieri și companii ce activează în agribusiness și de a-și îmbogăți cunoștințele
dobândite în anii de studiu.
Căutăm sa implicam in acest program 2 studenți aflați în anul 3 și anul 4, pe o perioada de 2
săptămâni.
Programul este ne-remunerat, programul este flexibil;
Cum poți să contribui:
-

Oferirea de suport și asistență în proiectele aflate în desfășurare
Participare la codificare soiurilor și hibrizilor, tratarea acestora, semănat, vizite la
fermă și recoltare.
Analizarea de date tehnice privind loturile
Documentare in teren și de birou

Cerințe:
-

Persoane dinamice, dornice sa învețe, care au capacitate de lucru în echipă și
comunicare foarte bună
Cunoștințe tehnice despre protecția și nutriția plantelor,
Limba engleza nivel mediu
Abilitate de lucru în Microsoft Office
Permis de conducere categoria B (constituie un avantaj)
Programul se adresează studenților din ani 3 și 4

Persoanele interesate de participarea la acest proiect ne pot contacta la:
E-mail: stelian.folica@agroexcelbalkans.ro
Mobil: +40 740 112 759
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