
YÖNETİCİ ADAY
PROGRAMI

 PATATESİN RENKLİ DÜNYASINA
HOS GELDİNİZ

 DAHA IYI BIR GELECEK IÇIN

BIRLIKTE ILK ADIM...



AR TARIM TOHUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AGRICO ve EUROPLANT iştiraki olarak 30 yıldır
Türkiye 'de faaliyet gösteriyor. AR TARIM ortaklarının çeşitlerini Türkiye'de yüksek kademe tohum

olarak üretiyor. Ayrıca tohum sektörüne destek olmak için mini yumru ve yerli patates tohumu
üreticileriyle de işbirliği içindedir. Yemeklik patates tohumu üretimi ve ticaretinde lider

pozisyonda olmakla beraber sanayilik çeşitleriyle de gözde bir şirkettir.



ÖRNEK AKIŞ
PLANI

2 ay işletme yapısını öğrenme; AR TARIM 
Hasat & Depolama tesislerinde ve  Merkez 
ofisinde çalışma sürecini öğrenme
1 ay tohum satış destek hizmeti
2 ay yeni sezon tarla hazırlıkları
1 ay ithal ve yerli tohum sevkiyat süreci
6 ay tohum üretim süreci ve hasat          
(AR TARIM üretim planına aktif destek)  

BAŞVURU

ARANAN NİTELİKLER
 Üniversite Mezunu

Yazılı ve sözlü olarak iyi derecede 
İngilizce biliyor olmak
İletişim becerisi gelişmiş ve takım 
çalışmasına yatkın olmak
Diğer kültürlere açık olmak
Problem çözme ve organizasyon 
becerileri yüksek olmak
Analitik düşünme yeteneğine sahip 
olmak

YURT İÇİ VE YURT DIŞI
EĞİTİMLER

Bir yıllık süreç içerisinde yurt içi ve yurt
dışı tesislerimizde tohumluk patatesin
planlanması ,üretimi ve pazarlanmasıyla
ilgili yoğun mesleki kalifikasyonlar elde
edeceksiniz. Örnek niteliğindeki bu akış
planı, oluşumun mevsimlere göre seçilen
kişinin uzmanlık alanına göre farklılık
gösterebilir. Burada tanımlanmış olan
aktiviteler dahili eğitim, seminerler ve
yabancı dil eğitimleriyle desteklenir.

Programın size uyması ve aranan
niteliklere sahip olmanız halinde
başvurunuzu almaktan memnuniyet
duyarız.
Lütfen başvurunuzu aşağıdaki adrese
e-mail ile gönderiniz
humanresources@artarim.com
veya Web sitemizin kariyer
bölümünden de başvurabilirsiniz.
www.artarim.com

An Agrico and Europlant Company

AR TARIM YÖNETİCİ ADAY PROGRAMI
Programımızla ilgili diğer sorularınız için bize 0352 330 3032 nolu numaradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.artarim.com. sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Seçilen kişi eğitim sürecini
tamamladıktan sonra uzmanlık alanına
göre eğitim alarak yeni görevler
üstlenmeye hazır hale gelecektir

AR TARIM gruplarının tüm çalışma
alanları hakkında size bilgi verilecek
tarla koşulları ve sistemin nasıl
ilerlediği anlatılacak olup bu bilgilerin
üzerine uzmanlık konusunda
eğitileceksiniz.
(Training on the job)

PATATES DÜNYASINA 
GİRİŞİNİZ


