


Conţinutul prezentării

 Despre Smithfield în România

 Ce oferă programul de training

 Participarea la programul de training 

 Descrierea programului de training

 Avantajele programului de training

 Oportunităţi de carieră



Ferme de creștere suine, 
producția furajului și 
administrarea terenurilor și 
a fertilizantului organic

Abator, stație de procesare 
subproduse de origine 
animală și stație de epurare 
a apelor uzate



Unul dintre cele mai mari abatoare din Europa
Capacitate de abatorizare: 600 capete pe oră;
Capacitate tranşare: 3500 de porci pe zi;
Peste 1 milion de porci pe an;
Producţie anuală de carne de porc: 90.000 tone 

Prin investiţiile Smithfield, unităţile noastre de producţie îndeplinesc toate 

standardele europene de mediu şi de siguranţa alimentului.

Fabrici suport pentru activitatea de abatorizare:

Staţie de procesare a subproduselor de origine animală: 

• O uzină nouă de procesare a subproduselor de origine animală, categoria II şi III.

• Capacitatea de procesare este de aproximativ 30.000 de tone/ an pentru fiecare 
categorie

Staţie de epurare a apelor uzate: 

• Tratează apa rezultată din procesul de sacrificare.



Misiunea noastră

Revitalizarea industriei româneşti de carne de 
porc prin producerea de carne de porc de înaltă 
calitate;

Stabilirea de standarde de calitate pentru 
industria cărnii de porc din România, şi nu 
numai.

Abatorizam întregul efectivul de animale crescute 
in România de către Smithfield Ferme, ceea ce ne 
conferă oportunitatea de a controla şi verifica în 
condiţii optime, trasabilitatea pe intreg fluxul de 
productie integrat, de la animal la produsul final.



Producem aproximativ 27 % din carcasele clasificate în România!

Realizăm o gamă largă de produse 
din carne de porc proaspătă:

Carcase; 

Piese tranşate; 

Produse feliate şi semi-procesate

(mici, carne tocată, produse
marinate)

Secție de semi procesare în 
dezvoltare, pentru realizarea
de produse cât mai aproape
de dorința consumatorul
final;



Programul de Internship:

 Şansa de a avea o carieră şi de a vă dezvolta alături de 
noi

 Posibilitatea de a lucra cu echipamente şi tehnologii
moderne

 Pregătirea în cadrul unei companii multinaţionale

 Ocazia de a lucra sub îndrumarea unei echipe
profesioniste, pregătite şi specializate



Programul de Internship se adresează:

• Studenţilor de la facultatile din cadrul UPT

Cautăm tineri care:

sunt ambiţioşi, organizaţi şi entuziaşti

au spirit de initiaţivă şi spirit de echipă

să fie dedicaţi profesiei



Programul de training intern

• Se desfasoară în cadrul departamentelor de Producţie şi
Calitate

• Implicare activă în procesele desfăsurate în secţiile de 
sacrificare, tranşare şi carne semi-procesată precum şi în
activităţile specifice controlului de calitate

• Fiecare student va primi o tematică de proiect specifică fiecărui
departament, iar la finalul programului de training va prezenta
o lucrare de practica

• Programul se desfăsoară pe durata a 3 luni (iulie - septembrie), 
4 ore/zi



• Acumularea de experienţă

pre-profesională

• Oportunitatea obţinerii unui loc de 

muncă în domeniu, imediat după

absolvirea facultăţii

• Obţinerea unei diplome suplimentare în momentul
încheierii studiilor, ce va atesta atât pregatirea
tehnică, precum şi pe cea practică, conform 
standardelor Smithfield România

Avantajele programului de training



Oportunităţi de carieră

• Absolvenţi ai facultăţilor din cadrul UPT- licenţiaţi în anul
2016

• Căutam tineri care:

- dovedesc calităţi de lider

- au spirit de iniţiativă

- să fie dedicaţi profesiei şi companiei

• Pregatirea tehnică în cadrul programelor interne de 
training

• Mediu de lucru competitiv



Cum ma inscriu in program? 

depunerea unui CV

scrisoare de intentie

susţinerea unui interviu



www.smithfieldferme.ro

internship@smithfieldferme.ro

Telefon: 0256.278.846

Timişoara, Str. Polonă, Nr.4, corp A

www.smithfield.ro

recrutare@smithfield.ro

Telefon: 0730.270.723

Timişoara, Str. Polonă, Nr.4, corp B

http://www.smithfieldferme.ro/
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