
 

 

PRODUCTION MANAGER 

Chceš zažít dobrodružství? Chceš vyrazit do světa a pracovat na exotickém místě? Rád se učíš novým věcem? Chceš se 
podílet na projektu v zemědělství, který může zlepšit životy milionů lidí? Pokud ano, pak je pro tebe tato nabídka šitá 
na míru. 

 

Naše společnost Nirex Cameroon Investments s.r.o., hledá kolegu/kolegyni na pozici Production Manager pro provoz 
živočišné a rostlinné výroby.  Podstatou projektu je aktivně se podílet na rozvoji a řízení chovu ryb a výroby krmiva 
v Kamerunu, v okolí hlavního města Yaoundé. 

Co tě čeká? 

 Zapojení se do řízení jedinečného projektu v rozvojové zemi - Kamerunu 

 Podílení se na výstavbě a řízení provozu farmy 

 Zapojení se do práce s pozitivním dopadem pro celý region 

 Podílení se na rozvoji zcela nového odvětví v regionu 

 Zajišťování správnosti technologických procesů živočišné a rostlinné výroby 

 Zlepšování výkonu a produktivity 

 Koordinace projektu s docentem Kalousem – jedním z českých odborníků na chov ryb 

 Spolupráce s místními univerzitami 

Co požadujeme? 

 Vysokoškolské vzdělání se zemědělským zaměřením 

 Dobrou znalost angličtiny 

 Znalost francouzského jazyka výhodou 

 Znalost MS Office 

 Dobré organizační schopnosti 

 Komunikativnost 

 Spolehlivost 

 Flexibilitu 

 Proaktivní přístup a chuť se učit nové věci 

Co nabízíme? 

 Plný úvazek po dobu 4 až 6 měsíců v Kamerunu (s možností prodloužení) 

 Zajímavé finanční ohodnocení 

 Praxi ke studiu na VŠ 

 Flexibilní pracovní dobu 

 Různé bonusy (proplacené ubytování, diety, letenky a další) 

 Prostor pro vlastní kreativitu a seberealizaci v projektu 

 Poznání a procestování nové země 

Chtěl by ses o dané pozici dozvědět více? Pokud ano, volej na číslo +420 603 208 877 nebo piš své dotazy na 
emailovou adresu ondrej.jirasek@nirex.cz 

Zaujala tě naše nabídka a chtěl by ses o danou pozici ucházet? Pokud ano, tak neváhej a pošli své CV a motivační 
dopis na emailovou adresu ondrej.jirasek@nirex.cz 

Na daný inzerát je možné reagovat do 31. 7. 2017  
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