ZOOTECHNIK
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRÁCE
Zabezpečenie kompletného zootechnického procesu v živočíšnej výrobe. Plánovanie, organizácia
a vykonávanie poľnohospodárskej činnosti spojenej s chovom a starostlivosťou o hospodárske zvieratá
v rámci podnikateľskej skupiny.
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Zabezpečovanie, riadenie a organizovanie práce a zamestnancov na úsekoch živočíšnej výroby
v rámci podnikateľskej skupiny.
Určovanie a zabezpečovanie technologických postupov živočíšnej výroby, chovanie, ošetrovanie
a výživa zvierat.
Sledovanie a vyšetrovanie zdravotného stavu zvierat s cieľom odhaliť choroby, zranenia alebo
ochorenia a zistiť ich zdravotný stav, zabezpečenie adekvátnych odborných úkonov a veterinárnych
vyšetrení.
Stanovuje kŕmne dávky podľa úžitkovosti hospodárskych zvierat.
Zabezpečuje a zodpovedá za skladovanie a využívanie krmovinovej základne.
Určuje a riadi pohyby, presuny, rozmiestnenie zvierat v rámci strediska, zabezpečuje ustajnenie
zvierat vo vyhovujúcich podmienkach s ohľadom na správnu životosprávu, výživu, úžitkovosť,
zdravotný stav, kondíciu a jednotlivé kategórie hospodárskych zvierat.
Určovanie spôsobu a harmonogramu odpratávania maštaľného hnoja z ustajňovacích objektov.
Koordinuje a riadi reprodukčný proces s ohľadom na rast úžitkovosti a ekonomický progres chovu.
Zabezpečovanie dodávok materiálu a služieb potrebných pre chod farmy s ohľadom na ich
dôležitosť, účinnosť a ekonomickú rentabilitu pri chove.
Je zodpovedný za riadne a presné vedenie štatisticko-hospodárskeho výkazníctva.
Vedenie centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na farme.
Zabezpečovanie komunikácie so Štátnou veterinárnou a potravinárskou správou a zodpovednosť
za plnenie úloh a povinností.
Spracovanie hospodárskeho plánu riadeného úseku.
Organizácia práce, koordinácia činností riadeného procesu, vedenie výkazov práce.
Zabezpečenie dodržiavania pracovných a technologických postupov.
Vedenie prevádzkovej dokumentácie.
Spracovávanie výkazov práce riadených zamestnancov za účelom spracovania miezd, kontrola
množstva a kvality práce zamestnancov, hodnotenie pracovného výkonu na účely odmeňovania.
Zabezpečovanie odbornej úrovne a kvalifikácie riadených zamestnancov.
Zabezpečovanie pracovných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Zabezpečenie zamestnancov predpísanými OOPP a kontrola ich používania.
Vykonávanie iných operatívnych činností podľa pokynov nadriadených zamestnancov
VŠEOBECNÁ ČASŤ
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Vykonávanie administratívnych, organizačných a prevádzkových činností v prospech spoločnosti.
Efektívne využívanie všetkých zverených zdrojov (finančných, technických, informačných, časových,
ľudských) a starostlivosť o zverené hodnoty.
Dodržiavanie zákonných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej
ochrany, ochrany dát, ochrany zverených prostriedkov, ochrany životného prostredia.
Dodržiavanie všeobecných záväzných právnych a interných predpisov spoločnosti.
Podieľanie sa na svojom odbornom a osobnostnom rozvoji v oblastiach relevantných náplni práce
za účelom zvyšovania efektivity práce.

V prípade záujmu o pozíciu ma prosím kontaktujte mailom na veronika@exact-recruitment.sk alebo
priamo telefonicky na 0948 469 189 a ďakujem.

