
 
A Baromfi-Coop Kft. pályázatot hirdet 

Közép- és Felsővezetői utánpótlás  

képzésére 

A képzés időtartalma:  

- 10 hónap 

A képzés időtartalma alatt:  

- A résztvevők versenyképes fizetést, továbbá utazási és szállásköltségtérítést kapnak 

(szállásköltségtérítést azok számára biztosítunk, akik 80 km vagy attól nagyobb távolságban 
laknak). 

A képzés alatti foglalkoztatási forma:  

- Teljes munkaidős (heti 40 órás) munkaviszony, a képzés befejezése után folytatott, további 
10 hónapos tanulmányi szerződéssel 

A képzés helyszíne:  

- Az elméleti oktatás: Baromfi Coop Kft. központjában lesz (Nyírkércs, Petőfi út 41.) 

- A gyakorlati oktatás: Baromfi Coop Kft. tenyészbaromfi, brojlercsirke telepein továbbá 
keltető üzemében, takarmánykeverő üzemében és központi laboratóriumában lesz. 

Elvárások: 

- Felsőfokú végzettség (nem kizárólag agrár - főiskolai vagy egyetemi végzettség az elvárás) 
- Önálló, megbízható, pontos munkavégzés 

- Jó problémamegoldó képesség 

- Terhelhető munkabírás 

- Rugalmasság, kezdeményező készség 

- Felhasználó szintű számítógépes ismeretek 

- B-kategóriás jogosítvány 

A felvételnél előnyt jelent: 

- Angol nyelvtudás (nem nyelvvizsgához kötött, de legalább alapfokú nyelvtudás) 
- Legalább 2-4 éves alsó- vagy középvezetői munkatapasztalat (bármilyen területről: pénzügy, 

termelés, logisztika, stb.) 

Pályázati határidő, a pályázatok tartalmi formai követelményei: 

- A pályázat beadásának határideje: 

2022. december 15. 

- A pályázat benyújtásának módja történhet levélben:  
▪ 4537 Nyírkércs, Petőfi út 41.  

▪ Jelszó: Pályázat 

- E-mailben Barna Nándor termelési igazgató: barnan@baromficoop.hu részére 

mailto:barnan@baromficoop.hu


 
 

 

Tartalmi, formai követelmények: 

- A pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező fényképes, részletes szakmai önéletrajzát, az 
eddig betöltött munkakörök pontos megnevezését, munkatapasztalatok leírását.  

- Kifejezett elvárás, hogy a szakmai önéletrajz alapos kellő részletességgel kerüljön 
bemutatásra. 

- Kérjük adjon meg az előző munkahelyek közül legalább kettőt, ahol megfelelő és igazolható 
referenciával rendelkezik (kérjük a referenciaszemélyek neveit, telefonos és/vagy e-mailes 

elérhetőségét feltüntetni)  
- Kérjük jelölje meg, rendelkezik-e saját használatú személygépkocsival. 

Az érvényes pályázók (jelentkezők) személyes meghallgatása:  

- 2022. december 20-21-én lesz (a meghallgatás időpontjáról írásban értesítjük). 

A sikeres pályázók képzése 2023. január 16-án indul. 

A közép és felső vezetői utánpótlás képzés rövid ismertetése: 

- A képzést az álltalános ismertető után 2-3 fős csoportokban a Baromfi Coop Kft. teljes 
termelési integrációjának megismerésével kezdjük. 

- A csoportok (2-3 fő) minden fontosabb tevékenységi területen 2-3 hetet töltenek. 
- Az alaptevékenységek megismerését követően valamennyi résztvevő bevonásával elméleti 

képzést-oktatást tartunk (kb. 2 *14 nap). 

- A továbbiakban a gyakorlati képzés és tudás, készségszintű fejlesztése történik (2* 1 hónap). 
- A negyedik-ötödik hónapban megtörténik a meglévő és szerzett képességek felmérése, 

értékelése. 
- A 6-9-ik hónap között a közép- és felsővezető jelöltek részére végleges munkaszerződést 

ajánlunk. 

 

Leendő munkatársainknak biztosítunk: 

- A beosztásának megfelelő bérezés 

- Kiegészítő juttatások: 

▪ céges autó  
▪ céges telefon 


