
«Агро-Союз» цікавиться нашими спеціалістами
Останній зимовий день оз
наменувався для нашого 
закладу приемною подією, 
яка підтвердила, що наши
ми випускниками цікав
ляться багато підприємств, 
навіть такі, як холдинг «Аг
ро-Союз - Україна». За 
більш детальною інфор
мацією ми звернулися до 
начальника відділу зв'яз
ку з виробництвом Віктора 
Сингасвського.

- Вікторе Антоновичу, що 
е «Агро-Союз - Україна*?

- ТОВ «Агро-Союз - Укра
їна* - група підприємств, 
які працюють на території

України, Росії, Казахста- бізнесінкубатор». Ця про-
ну і впроваджують передові грама мас за мету пошук,
технології у сільське госпо- розвиток, відбір та праце-
дарство. «Агро-Союз* е ба- влаштування кращих сту-
зовим підприємством МАТІ дентів у структурах корпо-
України щодо впроваджен- радії «Агро-Союз».
ня ресурсозберігаючих аг- Координатор холдингу у
ротехнологій. Це товариство Запорізькій області Олек-
першим в СНД розпочало сандр Сиваченко, який ири-
освоювати інноваційні тех- був до університету, на зу-
нології у рослинництві та стрічі зі студентами надав
тваринництві, налагодив- детальну інформацію про
ши виробництво широко- програму «Агробізнесінку-
захватної ресурсозберігаю- ба тор*. Ця програма скла-
чої техніки. дається з декількох етапів:

- Чим викликаний інтер- - навчання студентів, по- 
ес з боку цього підприєм- тенційних співробітників, 
ства до наших студентів? ефективному менеджмен-

- Для талановитої молоді, ту через стимулятор Global 
до числа якої входять сту- Management Challenge; 
денти і випускники нашо- - конкурс кейсів від ТОВ 
го університету, товариство «Агро-Союз - Україна» для 
розробило програму «Агро- відбору молодих фахівців;

- оцінка управлінських 
навичок, особистих якостей 
кандидатів на робочі місця 
зі складанням профілю по
сади безпосередньо під ва
кансії «Агро-Союз» за до
помогою програми Profiles 
International;

- запрошення нових спів
робітників зі студентсько
го середовища в компанії 
♦Агро-Союз», формування 
бази даних її кадрового ре
зерву.

З 10 лютого до 12 берез
ня проходитиме реєстрація 
студентів у програмі «Аг- 
робізнесінкубатор». Голо
вна умова для конкурсантів
- створити команду з 3-5 чо
ловік та написати мотива
ційний лист на тему: «Якою 
я бачу Україну в майбутньо
му*.

У своєму листі до ректо
ра університету В. М. Кюр- 
чева директор з персоналу 
холдингу Т. Ф. Нестерчук 
відзначив, що участь у цій 
програмі надає можливість 
розпочати успішну кар’єру 
для студентів.
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