
      ТОВ «АГРОВЕТГРУП» 

     на постійну роботу запрошує: 

     1.      Сервісного інженера 

    з обслуговування доїльного обладнання 

 Вимоги: вища освіта по спеціальності інженер-механік в 

агропромисловому комплексі. Знання обладнання для молочних 

ферм. Наявність водійських прав та досвід водіння автомобіля 

від 1 року. Готовність до відряджень. 
  

Обов’язки: робота по монтажу та сервісному обслуговуванню 

зоотехнічного обладнання для молочних ферм. Відрядження до 

господарств області. 
  

Умови роботи: офіційне працевлаштування згідно 

законодавства, можливість підвищення професійного рівня, 

участь в семінарах та тренінгах для співробітників. 

Можливість кар’єрного зросту. 
  

2.      Менеджера з продажу  
доїльного обладнання 

  

Вимоги: вища освіта по спеціальності – технологія 

виготовлення та переробки продуктів тваринництва, 

зоотехнія, ветеринарія. Бажаний досвід роботи на молочно-

товарних фермах або пунктах штучного 

запліднення. Наявність водійських прав та досвід водіння 

автомобіля від 1 року. Готовність до відряджень у межах 

області. 
  

Обов’язки: виконання плану продаж, розширення клієнтської 

бази, проведення консультацій під час продажу зоотехнічного 

та доїльного обладнання, ветеринарної продукції закордонних 

та вітчизняних виробників. 

Умови роботи: офіційне працевлаштування згідно 

законодавства, можливість підвищення професійного рівня, 

участь в семінарах та тренінгах для співробітників. 

Можливість кар’єрного зросту. 



  3.      Менеджера з продажу 

ветеринарних препаратів 

  

Вимоги: вища освіта по спеціальності – ветеринарія. Знання 

лінійки ветеринарних препаратів. Досвід роботи у продажах 

або тваринницьких господарствах, комунікабельність, 

відповідальність, бажання працювати на результат та у сфері 

продажів. 

  

Обов’язки: виконання плану продаж, розширення клієнтської 

бази, проведення консультацій під час продажу ветеринарних 

препаратів, ветеринарної продукції закордонних та 

вітчизняних виробників. Робота з існуючими клієнтами, 

розширення бази клієнтів за напрямком ветеринарія, 

виконання плану продаж, робота з профілактики виконання 

дебіторської заборгованості. 

  

Умови роботи: офіційне працевлаштування згідно 

законодавства, можливість підвищення професійного рівня, 

участь в семінарах та тренінгах для співробітників. 

Можливість кар’єрного зросту. 

 4.      Продавця ветеринарної аптеки 

 Вимоги: вища освіта по спеціальності – ветеринарія . Знання 

лінійки ветеринарних препаратів. Комунікабельність, 

відповідальність, ініціативність, бажання працювати на 

результат та у сфері продажів, ввічливість. 

  

Обов’язки: організація роботи ветеринарної аптеки, 

консультування та продаж ветеринарних препаратів, 

виконання плану продаж. 
  

Умови роботи: офіційне працевлаштування згідно 

законодавства, можливість підвищення професійного рівня, 

участь в семінарах та тренінгах для співробітників. 

Можливість кар’єрного зросту. 

 

 



 5.      Маркетолога 

  

Вимоги: профільна вища освіта, досвід роботи від 2 років, 

аналітичний склад мислення, уміння збирати та обробляти 

статистичні дані, складати звіти. Знання основ дизайна, 

бажані навики роботи в Power Point, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, знання  графічних програм, знання ринку рекламних 

послуг у Полтавській області. 
  

Обов’язки: збирння та обробка статистичних  даних, 

проведення аналізу,  складання звітів. Проведення аналізу 

продаж (SWOT-аналіз, АВС-аналіз). Розробка мотиваційних 

програм для клієнтів та персоналу. Вивчення ринку збуту та 

споживчого попиту, проведення рекламних кампаній. 

Розробка макетів поліграфічної продукції – буклетів, флаєрів, 

плакатів, зовнішньої реклами. 
  

Умови роботи: офіційне працевлаштування згідно 

законодавства, можливість підвищення професійного рівня, 

участь в семінарах та тренінгах для співробітників. 

Можливість кар’єрного зросту. 

  

1)Якщо у Вас вища освіта, висока комунікабельність, 

бажання працювати на результат, тоді ми запрошуємо 

Вас прийняти участь на заміщення вакантних посад. 

 2)Ми забезпечуємо своїх співробітників широким 

спектром навчальних програм, тренінгів та семінарів, 

спільно із  такими виробниками як «Бровафарма», 

«БіоТестЛаб», «BAYR». 

 3) Ми посприяємо Вашому кар’єрному зростанню у 

молодому та дружньому колективі. 

 4)Ми гарантуємо Вам  достойну та своєчасну виплату 

з/п, офіційне працевлаштування. 

                  Чекаємо на Вас за адресою: 

           м. Полтава, вул. Автобазівська, 3Б. 

            Тел. 096-520-45-43, 050-865-42-10 Лариса Володимирівна 


