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 BASF надає молодим аграрним спеціалістам старт у
реальному секторі
Київ, Україна – 28 листопада 2017 р. – Компанія BASF
сформувала із числа студентів і випускників профільних аграрних
вищих навчальних закладів групу для стажування в реальних
умовах

сільськогосподарського

бізнесу.
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програмі
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розвивати принципи ефективного ведення агробізнесу.
BASF

продовжує

успішний

досвід

організації

програми

стажування вже третій рік поспіль. Сьогодні до роботи компанії
долучилися 10 найкращих претендентів, які пройшли жорсткий
відбір серед понад 100 конкурентів. А географія охоплює ключові
аграрні регіони України, серед яких Тернопільська, Хмельницька,
Вінницька,

Київська,

Миколаївська,

Черкаська,

Запорізька,

Львівська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Харківська

й

Полтавська обл.
Стажування триватиме з листопада протягом 7 місяців, коли
учасники

працюватимуть

аграріями

й

індивідуальні

безпосередньо

надаватимуть
рішення

кваліфіковані

щодо

з

українськими

рекомендації

застосування

та

інноваційних

препаратів і ефективного захисту посівів. Заради максимального
заглиблення у роботу для стажерів організоване додаткове
навчання, яке вже добре себе зарекомендувало. Учасники
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проходять тренінги з застосування ЗЗР, фізіології рослин,
технологій вирощування рослин загалом, а також з ефективних
комунікацій, розвитку навичок переговорів, презентації тощо. А у
щоденній роботі молоді спеціалісти матимуть підтримку більш
досвідчених колег BASF і спиратимуться на досвід міжнародної
компанії.
«Глибоко розуміючи потреби аграріїв в Україні, ми піклуємось не
тільки про ефективність захисту посівів, але і про те, щоб
широкі

перспективи

сільського

господарства

ставали

реальністю сьогодні і в майбутньому. Тому ми дуже віримо в
інтенсивну й довготермінову програму

стажування, що

допоможе формувати нове покоління професіоналів заради
успіху галузі. Це чудово, якщо талановита молодь зможе
зробити свій перший вагомий внесок у розвиток ефективного
сільського господарства саме з компанією BASF», – підкреслив
Тіберіу Діма, керівник агробізнесу компанії BASF в Україні,
Республіці Молдова та країнах Кавказу.
Стажування у компанії BASF створює багато можливостей для
початківців – забезпечує гідну оплату та комфортні умови праці
протягом усього періоду стажування, в тому числі надає
службовий автомобіль.
Для вступу на програму стажування кандидати проходять
ретельний

відбір

у

декілька

етапів,

щоб

довести

свою

компетенцію і високий рівень знань, на яких базуватиметься
практична робота.
Про концерн BASF
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний
успіх

із

захистом

довкілля

та

соціальною

відповідальністю.

Близько

114 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну
практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш
продуктовий портфель складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні
продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського
господарства, а також нафта і газ. У 2016 році обсяг продажів концерну склав
58 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS),
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Лондона (BFA) і Цюріха (BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна
ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com.
Про підрозділ засобів захисту рослин компанії BASF
В умовах стрімкого зростання кількості населення світ все більше залежить від
того, наскільки ми здатні забезпечити сталий розвиток сільського господарства
і надійний захист довкілля. З метою задоволення цих потреб Підрозділ засобів
захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF тісно взаємодіє з аграріями,
фахівцями у сфері сільського господарства, експертами з контролю шкідників
та іншими галузевими спеціалістами. Спираючись на цю співпрацю, компанія
BASF здійснює науково-дослідницьку роботу на системній основі, розвиває
інноваційний портфель продуктів та послуг і разом з командами експертів у
лабораторіях і на полях допомагає аграріям успішно вести бізнес. У 2016 році
обсяг продажів Підрозділу засобів захисту рослин (Crop Protection) концерну
BASF склав 5,6 млрд євро. Докладніша інформація представлена за адресою:
www.agro.basf.ua.
Праця аграрія – одна з найважливіших на Землі!
Кількість населення у світі стрімко збільшується, до 2050 року на Землі житиме
близько 9 мільярдів людей. Це означає зростання потреб у продуктах
харчування. Тому на аграріїв покладено велику відповідальність за отримання
максимальних врожаїв та забезпечення продуктів харчування найвищої якості.
У співпраці з аграріями BASF розробляє хімічні елементи заради досягнення
спільної мети: зберегти кожну зернину та отримати максимальний урожай від
землі з турботою про неї, як про безцінний ресурс.
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