
  

 

 
 

 
 

Ми міжнародна дослідницька компанія в галузі живлення рослин і биостимуляции зі штаб-квартирою в 
Німеччині. Для нашого швидко зростаючого бізнесу в Східній Європі і Центральній Азії ми шукаємо відмінних 
агрономів для наших команд сільськогосподарських консультантів та менеджерів з продажу. 

 

Вакансія:  

Регіональний менеджер / агроном – консультант 
(рослиництво, живлення рослин, біостимуляція) 
 

 

Освіта: вища агрономічна.  

Досвід роботи: від 3х років в аграрному секторі. 

 

Професійний досвід:  

- Ви агроном в сільськогосподарському підприємстві протягом кількох років або менеджер з продажів в 
сільськогосподарській дистрибуційній компанії, або молодий допитливий науковий співробітник в 

аграрному інституті/університеті.  

- Маєте спеціальні знання і досвід у сфері біостимуляції, живлення або захисту рослин. Перевагою є 
знання сучасних систем захисту рослин. 

- Якщо Ви кандидат аграрних наук з темою дисертації, пов’язаною із біотехнологіями, захистом або 
живленням рослин – це буде суттєвою перевагою.  

- В 21-му столітті відмінні комп'ютерні навички, вміння вільно працювати в мережі Інтернет та з 
соціальними мережами є обов'язковими. 

- Ви вмієте проводити та супроводжувати науково-практичні випробування продуктів та технологій на 

полях та оцінювати їх результати. 

- Ви здатні писати статті на агрономічну тематику у галузевій пресі.  

- Знання іноземних мов (англійська або німецька) є перевагою та створює додаткові перспективи для 

розвитку вашої подальшої кар’єри у міжнародній компанії, або міжнародних проектах.  

 

Соціальні навички та здібності:  

-   Ключові якості: ініціативність, пунктуальність, надійність, чесність, лояльність.  

- Ви прекрасний організатор з високим культурним та освітнім рівнем. 

- Ви відповідальний, сумлінний, готові працювати як самостійно, так і у команді.  

- Ви цілеспрямований та стійкий до стресів, організований, підтримуєте систематичний та 
структурований стиль роботи.  

- Ви гарний комунікатор, вмієте працювати з великими аудиторіями (на семінарах/конференціях). 

 

Функціональні обов'язки та відповідальність: 

- Ви є представником інтересів динамічної компанії в регіоні України, ваша головна задача - 
створювати попит на високотехнологічних продукт, формувати думку про інноваційність самої 
компанії у сільгоспвиробника; 

- Ви особисто відповідаєте за результати бізнесу з основними покупцями/дистрибуторами нашої 
компанії у регіоні; 

- Ви відповідальні за маркетингову діяльність компанії в регіоні:  



  
 
 

 

  

 проведення маркетингових досліджень в регіоні, вивчення потреб Ваших потенційних клієнтів та 
аналіз ринку;  

 

 планування, супроводження та проведення оцінки результатів науково-практичних досліджень 
продуктів та демо-полів разом з клієнтами та інститутами;  

 здійснення ефективного навчання по продуктам, проведення семінарів, консультацій та 
агрономічного обслуговування для наших споживачів: імпортерів/дистрибуторів, агровиробників, 
наукових діячів інститутів та університетів, а також приватних та державних 

сільськогосподарських консультаційних установ; 
 

 написання та редагування наукових та рекламно-наукових статей, каталогів, буклетів та інших 
рекламних матеріалів; 

 

 регулярний внесок в актуалізацію веб-сайту нашої компанії; 
 

 ведення CRM системи (системи взаємовідносин з клієнтами) та внесення інформації в базу даних 
клієнтів.  

 
- Ви готові проїжджати за кермом автомобіля 60 000 – 70 000 км в рік та працювати на території Вашої 

відповідальності з метою надання підтримки і співробітництва с регіональними представництвами 
дистриб'юторів та обслуговування  важливих та/або потенційних кінцевих споживачів наших 
продуктів. 

 
 

Компанія пропонує: 

- Стабільне штатне працевлаштування на основі законів України; 

- Ваша стартова заробітна плата залежить від професійного досвіду та знань. Рівень заробітної плати 

може складати від 20 000 грн до 40 000 грн; 

- Додатково, в залежності від бізнес-результатів компанії та рівня досягнення ваших власних цілей, 
передбачено щорічний «бонус за досягнення» у розмірі до шести місячних заробітних плат; 

- Медичне страхування; 

- Службовий автомобіль та корпоративний мобільний зв'язок. 

 

Контакти: 

Якщо дана вакансія Вас зацікавила, будь ласка, надсилайте на електронну пошту imiskova@unifer.de 
Вашу розгорнуту анкету, з наступними додатками:  

1. Супровідний лист, в якому Ви маєте змогу аргументувати, чому саме Ваша кандидатура ідеально 
відповідає вимогам на цю посаду в компанії. Також, вкажіть термін, у який Ви зможете приступити до 
роботи, у разі прийняття позитивного рішення. Вкажіть бажаний рівень заробітної плати; 

2. Резюме; 

3. Копії диплома університету та інших сертифікатів, якщо маєте; 

4. За наявності, рекомендаційні листи або контакти попередніх роботодавців/керівників.  

 

Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, звертайтеся до нас за телефоном: +49 172 5405605 або 
+380 50 3372388 (Ольга). 

 


