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CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ? 

18 miesięcy 
2021-2023 

6-miesięczne
cykle nauki

Niezliczone 
możliwości 
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ZARYS PROGRAMU 
Wrzesień 2021 –  

Maj 2022 

Maj 2022 – Sierpień 
2022 

Wrzesień 2022 – Luty 
2023 

CYKL 1 – ABS 
Kandydaci, którzy zostaną przyjęci, dołączą do Genus w środę, 1. 
września 2021 r. Pierwsze 9 miesięcy spędzą w największej firmie 
zajmującej się hodowlą bydła na świecie – Genus ABS. Podczas tego 
cyklu studenci: 
• Zdobędą wiedzę o procesach i klientach Genus ABS, w tym:

- o funkcjonowaniu przemysłu mięsnego i mleczarskiego,
potrzebach i wyzwaniach na terenie Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki,

- o genetyce bydła,
- o programach selekcji i hodowli ABS, produktach i usługach

• Będą rozwiązywać problemy i zdobywać pogłębioną wiedzę w celu:
- wspomagania przekształcania procesów wewnętrznych w 

sposób inteligentny i efektywny, metodami cyfrowymi,
- demonstrowania potencjalnym klientom efektów genetycznych, 

jakie mogą osiągnąć dzięki produktom i usługom ABS,
- osiągnięcia mistrzostwa innowacji i zmiany przez prowadzenie badań 

i nowe pomysły, aby pokonać wyzwania stojące przed branżą.

CYKL 2 – ŁAŃCUCH 
DOSTAW/LOGISTYKA/MARKETING 
Po zakończeniu pierwszego etapu, studenci rozpoczną kolejny 
3-miesięczny cykl nauki w firmie ABS w dziale Łańcucha
dostaw/Logistycznym/Marketingowym.
Podczas tego cyklu, uczestnicy:
• Zdobędą wiedzę na temat procesów i klientów, w tym:

- o planowaniu działań marketingowych i kontraktach,
- o komunikacji z klientami,
- o zarządzaniu łańcuchem dostaw z USA i UK,

• Będą rozwiązywać problem i zdobywać pogłębioną wiedzę w celu:
- identyfikowania możliwości zwiększenia wartości doświadczeń 

klientów przez specjalistyczne doradztwo,
- świadczenia wyspecjalizowanych usług doradczych dla 

gospodarstw rolnych na terenie Polski,
- wspierania rozwoju ogólnofirmowych strategii zmiany i projektów 

wspomagających i podtrzymujących rozwój rolnictwa.

CYKL 3 – ZAJĘCIA SZYTE NA MIARĘ 
Studenci, którzy ukończą pierwsze 12 miesięcy w programie studiów Genus 
przystąpią do ostatniego cyklu nauki dopasowanej do indywidualnych 
umiejętności, wiedzy, zdolności i aspiracji zawodowych. Na tym etapie studenci 
będą: 
• kontynuować rozwój zawodowy w obrębie marki, obszaru działalności i

stanowiska, jakie planują objąć, gdy zostaną zatrudnieni na stałe od
września 2022 r.,

• tworzyć wartość dodaną w danym obszarze działalności, pracując z
rzeczywistymi celami i możliwościami, aby wykazać swój potencjał,

• tworzyć wiarygodne, oparte na wiedzy i innowacyjne zalecenia i wdrażać
zmiany w celu rozwoju potencjału produktów i usług,

• uczestniczyć w szybkich projektach strategicznych dopasowanych do
ramowej strategii i priorytetów Genus i kierować nimi.

• Mogą też szybko przejść na pierwsze docelowe stanowisko i ukończyć
program studiów Genus w marcu 2022 r.



Usługi techniczne 

- Regional Service Manager

- Associate Farm Consultant 

Sprzedaż i Wsparcie 
Sprzedaży 

- Sales and Breeding Advisor 

Łańcuch 
Dostaw 

- Supply Chain Coordinator 

KARIERA PO 
UKOŃCZENIU 
PROGRAMU 
Uczestnicy programu studiów Genus mogą eksplorować niezliczone 
możliwości. Na liście poniżej przedstawiono pierwsze etapy kariery 
niektórych absolwentów po ukończeniu programu: 

ABS 



ROZWIJANIE 
UMIEJĘTNOŚCI 
Nauczycie się... 
Program studiów Genus daje uczestnikom możliwość rozwijania 
następujących umiejętności: 

Przywództwo i 
komunikacja 

interpersonalna 

Umiejętności z 
zakresu 

technologii i 
analizy danych 

Umiejętnośc
i finansowe i 
zarządzanie 

zmianą 

Umiejętnośc
i z zakresu 
sprzedaży i 
marketingu 
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Kierowanie 
projektami, 
ocenianie i 

podejmowanie 
decyzji 

Inteligencja 
emocjonalna i 

samoświadomość 



WYMAGANIA I 
OBOWIĄZKI 

OBOWIĄZKI STAŻYSTY W 
PROGRAMIE ZARZĄDZANIA 

WYMAGANIA DLA STAŻYSTÓW W 
PROGRAMIE ZARZĄDZANIA 

• Zdobywanie wiedzy o firmie, jej
procesach i klientach

• Przekazywanie innym pogłębionej
wiedzy w bezpośrednich/
niekonfliktowych sytuacjach

• Rozwiązywanie szeregu problemów w
bezpośrednich sytuacjach; analizowanie
możliwych rozwiązań w oparciu o
doświadczenie techniczne/funkcjonalne,
wydawanie osądów i tworzenie
precedensów

• Poniższe cechy stanowią fundament, na
którym oparta jest praca członków
zespołu Genus:

- Prawość
- Uczciwość
- Dotrzymywanie zobowiązań – jeśli

coś obiecasz, wykonaj to
- Zgodność z celami i wartościami

firmy

• Wiedza i doświadczenie we
własnej dziedzinie; stałe
doskonalenie wiedzy i umiejętności

• Dyplom licencjata (BA) lub równoważny 
na kierunku nauki przyrodnicze

• Odpowiednie doświadczenie w
pracy/stażu lub wolontariacie z zakresu 
nauk przyrodniczych

• Prawo jazdy

• Znajomość języka angielskiego w 
stopniu komunikatywnym

• Pomysłowość, elastyczność i 
odpowiedzialność

• Pragnienie wprowadzania zmian w 
społecznościach lub krajach, gdzie 
kandydat działa

• Chęć i możliwość podróżowania na 
terenie kraju (regularnie) i za granicę (co 
pewien czas)





WIĘCEJ 
INFORMACJI 

Poszukujemy osób, które będą wspierać naszą wizję i 
wartości. Przed wysłaniem zgłoszenia mogą Państwo 
poznać nas lepiej odwiedzając nasze strony 
internetowe. 

GENUS PLC GENUS ABS GENUS PIC 

https://www.genusplc.com/
https://www.absglobal.com/uk/
https://gb.pic.com/


Proces aplikacji: 

Złożenie 
aplikacji 

przez 
Internet 

Ocena 
online 

Rozmowa z 
rekruterem 

Grupowa 
ocena 

(Assessment 
Centre) 

 Jak aplikować: 
Zapraszamy do przesyłania pisemnych zgłoszeń w f ormie l istu zawierającego opis umiejętności, 
wiedzy i zainteresowań związanych z programem studiów Genus. Proszę przesłać odpowiedzi w 
języku polskim (do dnia 14.03.2021 r.) na poniższe pytania w  formacie .doc lub .pdf na adres:

Genus.Graduates@genusplc.com 

• Jaki jest najwyższy poziom kwalifikacji zdobytych przez Pana/Panią lub jaki planuje Pan/Pani
uzyskać do września 2021 r. (do 250 słów)

• Jak ten program pomoże Panu/Pani w profesjonalnym rozwoju? (do 250 słów)

• Proszę opisać postawy, jakie wniesie Pan/i do programu studiów Genus (do 250 słów).

• Proszę opisać wiedzę i umiejętności, jakie zdobył/a Pan/i w trakcie pracy zawodowej, ukończonych

programów stażu lub wolontariatu (do 250 słów).

• Proszę opisać jeden ze swoich projektów, doświadczeń lub zainteresowań, które mogą zmienić

przyszłe plany w sektorze rolniczym (do 250 słów).

Jeśli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, będą Państwo proszeni o przedstawienie dowodów posiadania wymaganych 
kwalifikacji. 

APLIKACJA
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