„БИОВЕТ” АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните. Фирмата разработва междинни продукти
и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.
През изминалите десетилетия производството на „БИОВЕТ” се
е определяло според променящите се изисквания на пазара.
Фирмата започва производствената си дейност през 1954 година. „БИОВЕТ” може да се похвали с над 60 годишна история, съчетана с традиции в производството на продукти с приложение
във ветеринарномедицинската практика. Днес продуктовото
портфолио включва над 90 продукта, които се продават в повече от 90 страни в света на 6 континента.
„БИОВЕТ” АД произвежда своята продукция в градовете Пещера, Ботевград и Разград.
Ние в „БИОВЕТ“ АД не обявяваме, че хората са най-големият
ни капитал – ние вярваме в това.
Залагаме на стабилно кариерно бъдеще, а не на хаотично и
неясно настояще.
Изготвяме индивидуален кариерен план с всеки в
организацията и го следваме и подкрепяме.
Ценим добре и правилно свършена задача и разпределяме
бонусите ни спрямо извършената работата.
Не използваме заучени фрази, за да привличаме работещи
хора, залагаме на това да покажем кои сме ние.
Знаем, че бранша ни е специфичен и сме готови да научим
всеки, който има желание.

При нас могат да се реализират специалисти от
следните специалности:

• Биология, Биотехнологии, Микробиология, Молекулярна
биология и сходни на тях.
• Химия, Органична Химия, Биохимия и сходни на тях.

Инженнерни специалности

• Механика, Електротехника, Автоматика и сходни на тях.

Какви хора търсим?

• Студенти завършили предпоследен или последен курс на
бакалавърска или магистърска степен;
• Енергични и наблюдателни;
• Не ги притеснява работа на три смени.

Как можете да кандидатствате?

Изпрати своята Автобиография:
• по електронен път на адрес: hr_jobs@biovet.com или
k_cankova@biovet.com
• можете да разговаряте с наш мобилен представител, който ще
ви даде пълна информация за позициите и производството
ни на телефон 0876 449 817.
• на адрес гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ 39, заповядайте на място.

www.biovet.com

