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SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA Piatra Neamţ
angajeaza
pentru ferma Piscicola Plopis
INGINER PISCICOL
Specialist in piscicultura cu expertiza in sistemele RAS de crestere a puietului de peste
Descrierea firmei angajatoare:
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA Piatra Neamţ are ca principal obiect de activitate piscicultura /acvacultura in ape
dulci. In prezent exista 2 ferme piscicole, respectiv:
1. Ferma salmonicola pentru creşterea păstrăvului pe Lacul Izvorul Muntelui Bicaz, cu o capacitate de producţie de
pana la 1000 tone păstrăv/ an.
2. Ferma salmonicola pentru cresterea puietului de pastrav situata in localitatea Plopis, Jud. Salaj.
SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA Piatra Neamţ are in vedere extinderea activitatii, prin infiintarea unei fabrici de
procesare peste in Dodeni-Bicaz si deschiderea unui restaurant cu specific pescaresc in zona Bicaz, Cabana Baraj.
Sarcini/ Responsabilitati:
•
•
•
•
•
•
•

Desfasurarea activitatii de specialist piscicol, constând din operaţiuni de eclozare si creştere puiet, populare viviere,
profilaxie populaţie peste, furajare stiintifica, monitorizare creştere, monitorizare indicatori de exploatare
Respectarea, cunoasterea si aplicarea sistemele RAS de crestere a puietului de peste
Respectarea normelor naţionale si Comunitare privind exploatarea producţiei de puiet de peste (păstrăv)
Urmarirea si preocuparea permanenta pentru reducerea costurilor de exploatare
Cercetarea si implementarea creşterii de noi specii-subspecii cu productivitate si calitate crescută
Dezvoltarea si implementarea unui sistem de asigurare a calitatii producţiei si a produsului
Coordonarea echipelor de aquacultori din cadrul fermei.

Cerinte:
•
•
•
•
•
•
•

Studii superioare de specialitate - piscicultura – aquacultura
Specialist in piscicultura si expertiza in sistemele RAS de crestere a puietului de peste
cunostinte in creşterea, furajarea si tratarea puietilor
cunostinte in domeniul constructiei si mentenantei echipamentelor si instalatiilor utilizate in aquacultura
experienta minim 5 ani in domeniu
bun organizator si coordonator de echipa, responsabil, muncitor, serios, ambiţios, motivat de dorinţa de a-si face
treaba bine, de a obţinere rezultate foarte bune
dispus la relocare in zona Plopis (daca e cazul impreuna cu familia)

Asteptam CV-ul dumneavoastra pana la data de 27.07.2017, pe adresa de e-mail: sru@iasitex.ro
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon : 0757573030
Nr.R.C.: J27/631/1993
610024 Piatra Neamţ, Str. Cuiejdinr. 6
C.U.I.: 3708495
Cont: RO93BACX 0000 00453771 5000
Capital Social: 2.298.792,5 Ron
UNICREDIT BANK SA

Tel: +4(0744)-629743
Fax: +4(0264)456158

e-mail: bognar@aisa.ro

