
Valery Charnazhukau 

Dane kontaktowe/ Contacts: tel.  +48789931910, 

e-mail:  valeryczhukov@gmail.com

Pozycja/ Preferred position: Asystent lekarza weterynarii (lekarz weterynarii, jestem 

w trakcie nostryfikacji dyplomu). Rozważę każdą opcję. 

Lokalizacja pracy/Location: Warszawa i jej okolice. 

Kluczowe umiejętności/ Skills: 

• Zastosowanie technik weterynaryjnych podczas pracy z dużymi zwierzętami.

• Znajomość mechanizmów rozwoju procesów patologicznych. Zapobieganie ich

rozwojowi.

• Rozmieszczenia obiektów rolniczych w zależnosci od ich okresu aktywnosci

życiowej.

• Planowanie, realizacja, kontrola działalności weterynaryjno-sanitarnej i

weterynaryjnej.

• Cągły rozwój zawodowy, stosowanie nowoczestnych praktyk.

Osiągnięcia/ Achievements: 
• 93 cielęta  na 100 krów w mleczarni.

• Ograniczenie częstości występowania choroby nóg do 6% w stadzie.

• Ograniczenie częstości występowania chorób wymion do 4% w stadzie.

Doświadczenie zawodowe/ Work experience: 

01.2020. – 03.2022. Specialista ds. Handlowych, BoNAgro LLC. 

Przedmiot działalności firmy: Świadczenie pomocy weterynaryjnej organizacjom rolniczym (kierunek leczniczy, 

ortopedyczny, ginekologiczny). 

• Pełne zarządzanie branżą hodowlaną.

• Zorganizowanie procesu zakupu leków dla  potrzeby zwierząt.

• Kontrola jakości wykonywanych prac, monitoring ferm przez cały okres trwania aktualnej umowy.

• Szkolenie kadr świadczących profesjonalne usługi w zakresie hodowli zwierząt.

• Podnoszenie jakości świadczonych usług.

07.2017. - 12.2019 Lekarz weterynarii OAO Smolevichi-Suzon. 

Przedmiot działalności firmy: pozyskiwanie produktów z mięsa wołowego, surowców mlecznych. 

• Świadczenie pełnego zakresu usług weterynaryjnych dla bydła.

• Sprzedaż mięsa i produktów mlecznych do przetwórców.

• Sparządzanie harmonogramu pracy personela weterynaryjnego.

11.2016. – 06.2017. Lekarz weterynarii. OAO Smolevichi-Broiler, oddział firmy Dairys. 

Przedmiot działalności firmy: pozyskiwanie produktów z mięsa wołowego, surowców mlecznych. 

• Opieka weterynaryjna stada 4200 sztuk udojowych.

• Profilaktyka i leczenie chorób ginekologicznych przy 450-550 wycieleń miesięcznie.

• Poszerzenie i zmiana asortymentu leków weterynarnych.

02.2014. - 10.2016. Lekarz weterynarii. OAO „Drobiarnia Drużba”. 

Przedmiot działalności firmy: pozyskiwanie produktów z mięsa wołowego, surowców mlecznych. 

• Praca z prowadzeniem działalności weterynaryjnej (profilaktyka, diagnostyka i leczenie).

• Poszerzenie i zmiana asortymentu leków weterynarnych.

Edukacja/Education: 

2012-2014 UO „Witebska Państwowa Akademia Medycyny Weterynaryjnej” „Odznaka Honorowa” „FPKiPK”, 

specjalista ds. zarządzania organizacjami i pododdziałami kompleksu rolno-przemysłowego. 

2010-2014 UO „Witebska Państwowa Akademia Medycyny Weterynaryjnej” „Odznaka Honorowa”, doktor medycyny 

weterynaryjnej. 

2009-2010 UO "BarGu" "Państwowe Wyższa Szkoła Rolnicza im. Lachowiczów", operator sztucznej inseminacji 

zwierząt gospodarskich. 

2006-2010 UO "BarGu" "Państwowe Wyższa Szkoła Rolnicza im. Lachowicza", ratownik medycyny weterynaryjnej. 

Dodatkowe informacje/ Additional Information: 

Prawo jazdy/ Driver's license: AM, A, A1, B. 

Znajomość języków/ Knowledge of the language: Rosyjski C1, Polski A2, Angielski A2. 

Znajomość komputera/ PC knowledge: Pewny użytkownik. 


