Nastúp po škole k nám
a pôjdeš na zahraničnú stáž

Trainee program od 1.9.2018
Trainee program je ročný rozvojový program určený pre absolventov VŠ technického
a ekonomického smeru, ktorí chcú rozvíjať svoje odborné znalosti a zaujíma ich ďalší profesijný rast.
Ponúkame
•
možnosť osobného a kariérneho rastu,
•
zaujímavé finančné ohodnotenie,
dovolenkový a vianočný príspevok,
•
rozsiahly sociálny program.
Požadujeme
•
ukončené VŠ vzdelanie technického
alebo ekonomického zamerania
(absolventi 2018 a 2017),
•
nemecký jazyk komunikatívne,
anglický jazyk výhodou,
•
MS Office, vodičský preukaz skupiny B.

Aktivity v programe:
•
práca na podnikových projektoch a
odborných úlohách oddelení
•
spoznávanie procesov v podniku, vo
výrobnej aj nevýrobnej oblasti,
•
rotácie v odborných útvaroch,
•
vzdelávacie aktivity, odborné a
nadodborné školenia,
•
jazykové kurzy,
•
zahraničná stáž v koncerne Volkswagen.

Ponúkame široké spektrum cieľových útvarov od výroby, údržby, výrobného systému/lean
manažmentu, konštrukcie, plánovania, technickej kancelárie či závodovej techniky. Voľné miesta
obsadzujeme v závode Bratislava, Martin aj v Nástrojárni v Stupave.
Trainee program sa začína v septembri, výberové konanie prebieha v marci až máji.

Kontakt: traineeprogram@volkswagen.sk.
Žiadosti do Trainee programu akceptujeme len elektronicky.
Prihláste sa cez www.volkswagen.sk/kariernyportal.

Volkswagen Slovakia

Voľné pozície od 1.9.2018
ÚDRŽBA Komptenčné centrum techniky/ Centrálna
lean dielňa (Bratislava)
- zabezpečiť evidenciu výrobkov oddelenia v
elektronickej podobe s využitím systému SAP
- pravidelná údržba a kontrola kvality výrobkov, s
dôrazom na utiahnutie momentov a spojov
(výrobky sú z trubkového stavebnicového systému,
typicky regál alebo vozík), priamo na mieste údržby
- plánovanie a nastavenie systému v evidencii
podľa jednotlivých hál a úsekov v závislosti od
potrieb výroby, práca v systéme SAP
- odstránenie duplicitného zapisovania vykonanej
údržby do elektronickej evidencie a evidenčných
kariet v papierovej forme
- spolupráca na transformácií a zavedení
elektronických riešení do sériového procesu výroby
a evidencie
- spolupracujete na projektoch odd. Odborný tím
údržby / Centrálna lean dielňa
PRODUKČNÝ SYSTÉM/INDUSTTIAL
ENGINEERING (Bratislava)
- spolupráca na projektoch v oblasti rozvoja
výrobného systému a jeho optimalizácie
- využitie princípov štíhlej výroby, lean metódy,
napr. TPM, 5S, proces neustáleho zlepšovania,
ergonómia, vizualizačné pomôcky, videá
- príprava nových foriem kvalifikácie pre
automobilový priemysel, s využitím gamifikácie
- návrh implementácia inovatívnych ergonomických
riešení pracovísk v automobilovom priemysle
- podpora oddelenia pri interných činnostiach,
reporting
PLÁNOVANIE/ KONŠTRUKCIA (Nástrojáreň
Stupava)
- konštrukcia zváracích klieští
- simulácie ramena zváracích klieští
- vypracovávanie štúdie klieští
- spracovanie dokumentácie
- spolupráca na projektoch oddelenia
TECHNICKÁ KANCELÁRIA ÚDRŽBY (Martin)
- realizácia projektu Migrácie IT systému údržby z
Middleware do SAP Fiori
- key user pre závod Martin
- operatívne riadenie vykonávania operatívnej a
preventívnej údržby
- kontaktná osoba na rozhraní medzi supervízormi
vo výrobe a odd. údržby
- zastupovanie odd. údržby v projektových tímoch

TECHNICKÁ KANCELÁRIA ÚDRŽBY (Martin)
- spolupráca na projektoch na odd. v oblasti
digitalizácie legislatívnych požiadaviek na revízie
strojov a zariadení
- zosumarizovanie všetkých legislatívnych požiadaviek
na revízie a prehliadky strojov z manuálnej evidencie
do SAP-u pre automatické generovanie požiadaviek
pred dosiahnutím predpísaného intervalu inšpekcie
- zabezpečenie revízií vyhradených technických
zariadení a ich evidencia v SAP-e
- zabezpečenie opráv a prehliadok chladiacich
zariadení a ich evidencia
- správa technickej dokumentácie strojov a zariadení
- tvorba technických zadaní pre externé generálne
opravy a ich zabezpečenie
- key user pre SAP FI PM, SAP Fiori/Hana
PLÁNOVANIE Think Blue.Factory/ závodová technika
(Martin)
- spolupráca na projektoch na odd. v oblasti
energetického hospodárstva a Think Blue. Factory.
- prevzatie monitorovania projektu spotreby energií
pre stroje a zariadenia v podniku v Martine
- vytvorenie systému pre zber dát, ich vyhodnocovanie
a riadenie opatrení, s cieľom je znížiť spotrebu energií
v podniku Martin, šetriť náklady a znížiť zaťaženie
životného prostredia
- oboznámenie sa so zariadeniam energetického
hospodárstva (obsluha, funkcionalita, údržba, externé
služby)
- aktualizovať systémy TPM pre zariadenia podnikovej
techniky a ich spracovanie pre nové zariadenia
- získať znalosti systému pre objednávky energií od
externých dodávateľov (plánovanie a meranie
spotreby energií)
- vypracovanie školiacich obsahov pre zamestnancov
týchto zariadení, podpora pri nasadení opatrení z
projektov

VÝROBA (Martin)
- implementácia procesného riadenia a podpora pri
prehlbovaní Koncernového výrobného systému (KPS)
- mapovanie procesov organizácie, úprava
dokumentácie na procesný model
- na základe odporúčaní systémov sa podieľať na
navrhovaní a zavádzaní riešení
- spolupráca pri nasadzovaní opatrení na odd. výroby
v rámci programu Speed Award a implementácii
požiadaviek KPS
- prepracovanie interných systémov s orientáciou na
procesné riadenie a procesný prístup
- rozvoj nových systémov KPS a podpora pri lean
témach

