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Oportunitate pentru cariera pentru tinerii medici veterinari!!!!!! 
 

 

Agribusinessjob, agentie de recrutare personal specializat in sectorul agricol recruteaza 

pentru Grupul de companii Premium Porc, al doilea mare producator de carne de porc din 

Romania,  tineri medici veterinari dornici sa-si dezvolte o cariera in  calitate de  

 

 

                              Medic veterinar pentru ferma porcine  
 

 

Scopul postului  

 

Asigură desfășurarea activității sanitar-veterinare pentru complex zootehnic (fermă reproducție 

și fermă îngrășare porcine) în concordanță cu prevederile legale în vigoare.   

Asigură efectuarea transferurilor și livrărilor de porcine din cele două ferme cu respectarea 

tuturor prevederilor legale și procedurilor interne de lucru.   

 

Poziția presupune muncă de birou cu sarcini administrative, vizite periodice în ferme, precum 

și deplasări pe teren în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru.         

 

Puncte de lucru: Ferma Degaro – Fântânele, Comuna Fântânele, Jud. Constanța 

        Ferma Degaro – Sibioara, loc. Sibioara, Jud. Constanța      

 

Principalele atribuții și responsabilități: 

 

 Întocmește, organizează și transmite toate documentele sanitar-veterinare conform 

prevederilor legale în vigoare;  

 Întocmește, procesează, transmite și arhivează toate documentele necesare legate de 

mișcarea animalelor, transportul și vânzarea acestora, ex.: documente de livrare, 

formulare de mișcare, certificat sanitar-veterinar etc;    

 Transmite documentele necesare șoferului și este prezent la încărcarea porcinelor în 

camioane în vederea transportului;   

 Pastreaza legatura cu autoritățile sanitar-veterinare și transmite catre acestea informațile 

solicitate;  

 Întocmește și transmite diferite rapoarte zilnic, săptămânal sau lunar, către conducere 

și/sau autorități, conform termenelor si prevederilor legale;  

 Introduce în calculator și gestionează date legate de efectivul, producția și mișcarea 

porcinelor;  

 Însoțește echipele de inspecție în domeniul sanitar veterinar în acțiunile de control și le 

prezintă toate documentele solicitate; 

 Efectuează activitatea de prelevare a probelor biologice și transmiterea lor către laborator; 

 Oferă suport și asistență  superiorului direct pentru buna desfășurare a activității 

complexului zootehnic;    
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Cerințele postului: 

 

 Studii superioare ca medic veterinar;  

 Fără experiență anterioară de lucru, experiența 1-2 ani reprezintă avantaj;    

 Flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru în funcție de programul livrărilor de 

porcine;  

 Abilități foarte bune de planificare, organizare și prioritizare;  

 Atenție la detalii și abilități foarte bune de comunicare;  

 Disponibilitate de a efectua vizite periodice în fermă;  

 

 

 Cunoștinte operare calculator, pachetul Microsoft Office;   

 Cunoașterea limbii engleze reprezintă avantaj;  

 

 

Candidatii interesati sunt rugati sa aplice la adresa cv@agribusinessjob, cu mentiunea 

“Medic Veterinar” 

 

Mult success! 

Echipa Agribusinessjob 

 

 

 
  


