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AgroZZN, a.s. - partner pro zemědělce
Jak už název společnosti Ag-

roZZN, a.s., tak i nepřehléd-
nutelné logo, tvořené silue-

tou sila, jíž protíná žlutý klas, 
napovídají, že oblast působnosti 
tohoto podniku je zaměřena 
na zemědělství. 

Ačkoliv současná podoba spo-
lečnosti AgroZZN, a.s., prošla 
postupnými fúzemi celkem 12ti 
společností a doznala řadu změn, 
hlavní nosný program zůstává, 
a to obchod se zemědělskými ko-
moditami. Za více než dvacetiletou 
existenci si dokázala vybudovat 
silnou a  stabilní pozici na  agrár-
ním trhu a stát se tak významným 
a  spolehlivým obchodním part-
nerem zemědělských společností 
a farmářů.

AgroZZN, a.s., se sídlem v  Ra-
kovníku se spolu se svými deví-
ti dceřinými společnostmi řadí 
z  hlediska dosahovaného obratu, 
počtu zaměstnanců a více než tři-
ceti středisek mezi velké a stabilní 
společnosti působící v regionu se-
verozápadních Čech na území jak 
Středočeského, tak i  Ústeckého 
kraje. Společnost je součástí kon-
cernu Agrofert.

Již původní ZZN Rakovník, a.s., 
od  počátku činnosti nakupovala 
a  prodávala všechny druhy rost-
linných komodit. Těchto v  sou-
časné době společnost dokáže 
uskladnit ve svých silech a v dal-
ších skladovacích prostorách více 
než 370 000 tun.

S  cílem uspokojit poptávku na-
šich zákazníků a  poskytnout vše, 
co zemědělec potřebuje ke  své 
činnosti, se významně posunula 
hranice našich obchodních aktivit. 
Řadíme se mezi významné distri-
butory průmyslových hnojiv a pří-
pravků na  ochranu rostlin v  ČR, 
nabízíme kompletní sortiment 
kvalitního certifikovaného osiva 
a  sadby, a  to obilovin, luskovin, 
olejnin, trav a speciálních plodin. 

Vedle servisních a  poraden-
ských služeb z  oblasti pěstová-
ní rostlinných komodit, hnojení 
a  aplikace agrochemických pří-
pravků na  výživu, podporu růstu 
rostlin a  hubení plevelů se nabí-
zený sortiment rozšířil také o po-
honné hmoty a  oleje, uhlí, hos-

podářské potřeby v podnikových 
prodejnách.  

V neposlední řadě v naší dceřiné 
společnosti AgroZES, s.r.o. ser-
visujeme zemědělskou techniku 
a  prodáváme zemědělské stroje 
světových značek. Na  trhu za-
stupujeme světoznámou značku 
CASE IH, která nabízí traktorovou, 
manipulační a  stavební techniku, 
stroje na  zpracování půdy a  setí 
GREAT PLAINS a  pícninářské 
stroje SIP a  pak také techniku 
PICHON, BERTHROUD a  OPaLL-
-AGRI.

Díky našim 
dceřiným spo-
l e č n o s te m , 
které v oblas-

ti Ústeckého a Středočeského kra-
je obdělávají cca 13 750 ha půdy 
a  chovají jak plemena masného, 
tak i  mléčného skotu, se může-
me pochlubit také pěstováním 
chmele. Žatecký poloraný červe-
ňák patří mezi nejlépe hodnocené 
a  světově nejuznávanější odrůdy 
v pivovarnictví a má nezastupitel-
ný význam ve spodně kvašených 
plzeňského typu piv.

Základní hodnotou a  cílem naší 
společnosti je udržovat oboustran-
ně výhodnou spolupráci s obchod-
ními partnery a  udržet si prestiž 
významného a stabilního zaměst-
navatele v  regionu. Uplatnění 
u nás najdou zájemci jak o dělnic-
ké pracovní pozice, tak i o pozice 
technické i manažerské. 

V  našich střediscích zaměstná-
váme zkušené silomistry a  stroj-
níky pro úpravu plodin, odborně 
zdatné laborantky a  údržbáře, 
zodpovědné řidiče a  skladníky, 

pečlivé účetní a ekonomy, ochotné 
prodavače, pracovité manipulační 
dělníky a samozřejmě příjemné, ko-
munikativní a trpělivé obchodníky, 
specialisty a  vedoucí středisek. 
V  dceřiných společnostech zabý-
vajících se rostlinnou a živočišnou 
výrobou jsou nepostradatelní ve-
doucí provozů, agronomové, zoo-
technici a  mechanizátoři, stejně 
jako zkušení traktoristé a opraváři 
zemědělských strojů. 
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Ačkoliv fluktuace zaměstnanců u nás ani v našich dceřiných 
společnostech není příliš vysoká, jde nám o personální stabili-
zaci a posilování klíčových pracovních pozic. V současné době 
vzniká potřeba obsadit tyto pracovní pozice:

� eLektRikář, stRojNík – siLomistR (Rakovnicko)

� pomocNý děLNík pRo AsANAčNí pRáce (Lounsko)

� sAmostAtNý účetNí, ekoNom (Slánsko, Kladensko) 

�  pRodejce ZeměděLské techNiky (Mostecko, Teplicko,      
Chomutovsko, Lounsko)

� tRAktoRistA, opRAVář (Žatecko, Lounsko, Podbořansko)


