Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – agrokonsultacinių paslaugų sektoriaus rinkos lyderė
Pabaltijyje. Dirbti pradėjome 1993 m., šiuo metu teikiame buhalterines, ekonomines ir technologines
paslaugas Konsultavimo tarnybos centre ir 46 rajonų bei savivaldybių biuruose. Vykdome
nacionalinius ir tarptautinius projektus.
Šiuo metu mes ieškome gyvulininkystės konsultantų (-čių), kurie (-ios) dirbtų Ukmergės, Molėtų,
Anykščių, Utenos rajonuose (darbo vieta priklausytų nuo susitarimo).
Ką pas mus veiksite?









Teiksite mokamas konsultacijas žemdirbiams, kaip plėtoti prekinės gyvulininkystės
produkcijos gamybą nedarant žalos aplinkai ir įgyvendinant ūkiuose ES reikalavimus,
užtikrinant gyvulininkystės produkcijos kokybės gerinimą ir savikainos mažinimą;
Konsultuosite esamus ir pritrauktus naujus klientus efektyviausių gyvulininkystės
technologijų (subalansuotas gyvulių šėrimas, pieno kokybės gerinimas, pašarų poreikio
apskaičiavimas ir kt.) klausimais;
Planuosite savo veiklą ir analizuosite savo veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
Kasdien turėsite galimybę susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis, atsirasti naujoje
aplinkoje, ieškoti naujų sprendimų;
Darbas atliekamas tiek biure prie rašomojo stalo, tiek pas klientus fermose, tiek mokymų
auditorijose, perteikiant žinias grupei klientų;
Galėsite ir turėsite nuolat plėsti savo žinias – konsultantai dažnai dalyvauja įvairiuose
renginiuose, mokymuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Kokios savybės ir įgūdžiai atvertų Jums kelią:










Esate įgiję aukštąjį gyvulininkystės technologo, veterinarijos gydytojo išsilavinimą
(bakalauras ar baigiantis magistrantūros studijas);
Turite darbo gyvulininkystės srityje patirties (privalumas);
Gerai išmanote ir naudojatės MS Office programomis;
Mokate bent vieną užsienio kalbą (privalumas);
Turite patirties parduodant prekes ar paslaugas;
Turite vairuotojo pažymėjimą;
Gebate dirbti komandoje ir savarankiškai planuoti savo darbą;
Esate pozityvus (-i), darbštus (-i), kruopštus (-i), trokštate mokytis ir tobulėti;
Jums artimos vertybės: profesionalumas, bendradarbiavimas, inovatyvumas ir nešališkumas.

Kodėl turėtumėte mus pasirinkti:





Įgysite darbo įdomioje srityje ir visuose Lietuvos rajonuose dirbančioje įstaigoje patirties;
Profesionalūs ir iniciatyvūs kolegos padės tobulėti (pusę metų turėsite kuratorių);
Pasiūlysime geras darbo bei atlygio sąlygas ir darbui reikalingas priemones;
Atsakingos užduotys ir profesiniai iššūkiai neleis nuobodžiauti.

Kontaktai: Gyvenimo aprašymai su nuoroda „CV, gyvulininkystės konsultantas“ priimami iki 201605-05 el. paštu jolita.aksenaviciute@lzukt.lt arba adresu Stoties g. 5, Akademija, Kėdainių r.
Telefonai pasiteirauti: (8 347) 44 042, (8 347) 37 846, faksas (8 347) 37 026.Informacija apie mus
pateikiama tinklapyje adresu www.lzukt.lt. Apie atrankos rezultatus informuosime tik atrinktus
kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

