Nastúp po škole k nám
a pôjdeš na zahraničnú stáž

Trainee program od 1.9.2017
Trainee program je rozvojový program pre absolventov vysokej školy technického
a ekonomického zamerania, ktorí majú záujem o odborný rozvoj a 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 2016 a 2017),
•
nemecký jazyk komunikatívne,
anglický jazyk výhodou,
•
MS Office, vodičský preukaz skupiny B.

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

Ponúkame široké spektrum cieľových útvarov od zabezpečenia kvality, logistiky, firemnej stratégie, v IT
oddelení, 3D-tlačovom centre v Stupave a v oddelení plánovania v Martine.
Trainee program sa začína v septembri, výberové konanie prebieha v marci až máji.
Kontakt: traineeprogram@volkswagen.sk.
Prihláste sa cez www.volkswagen.sk/kariernyportal.
Volkswagen Slovakia

Voľné pozície od 1.9.2017
ZABEZPEČENIE KVALITY NSF (New Small Family)
Spolupráca na projekte skrutkovanie elektrických káblov na
karosériu, porovnanie metód skrutkovania s požiadavkami
normy a medzi jednotlivými produktmi (VW-SUV, Audi, NSF..).
Identifikácia kritických spojov, návrh opatrení. Spolupráca na
nábehu nových produktov, tvorbe a nasadení skúšobných plánov
a nasadení opatrení pri stavbe predsériových vozidiel z pohľadu
kvality.
FIREMNÁ STRATÉGIA
Rozpracovanie marketingovej komunikácie k stratégii podniku.
Analýza existujúceho stavu, návrh konceptu, koordinácia
opatrení, plánovanie zdrojov, realizácia podľa plánu nasadenia.
Koordinácia Top-Down projektových tém, využitie metód
projektového riadenia.

IT PROJEKTHAUS - Systémy a projekty financie/nákup
Člen projektového tímu pre projekt Digitalizácia nákupného
procesu. Zavedenie elektronických formulárov a workflow pre
nákupný proces vo VW SK. Špecifikácia technických zadaní na
systémy, testovanie informačných systémov, tvorba projektovej
dokumentácie, školenie užívateľov.
IT PROJEKTHAUS – IT Shopfloor
Člen projektového tímu v oblasti IT Shopfloor (tímová
komunikácia vo výrobnej oblasti), projekt Nasadenie
informačného systému pre vizualizáciu procesov vo výrobe
vozidiel. Špecifikácia technických zadaní na systémy, testovanie
informačných systémov, tvorba projektovej dokumentácie,
školenie užívateľov.

ZÁVODOVÉ PLÁNOVANIE LOGISTIKY
Zjednotenie konceptov špeciálnych zásobníkov pri C-SUV
projektoch. Pri plánovaní nových produktov vzniká potreba
konštruovania špeciálnych zásobníkov pre jednotlivé modely.
Optimalizácia plánovacích výkonov zjednotením konceptov
jednotlivých modelov. Plánovanie zásobníkov, koordinácia pri
zadávaní objednávok na balenia, organizovanie prebierok
špeciálnych balení.

IT PREVÁDZKA – Operatívna prevádzka
Koordinácia projektu Licence Management. Analýza súčasného
stavu procesu, návrh a implementácia jeho zlepšenia s cieľom
efektívne hospodáriť so softvérom. Posúdenie optimálnosti
procesu a stavu databázy licencií podľa jednotlivých výrobcov,
identifikácia deficitov v procese, návrh optimalizácie procesu s
cieľom zefektívniť nakladanie so SW licenciami (konsolidácia,
optimálnejšie licenčné modely, odpredaj alebo nepoužívanie
licencií). Vybrané optimalizačné opatrenia realizovať formou
malých projektov, zmerať a vyhodnotiť účinok opatrení.

LOGISTIKA NOVÉ PRODUKTY
Spracovanie konceptu prepojenia procesov odd. logistiky a
následná realizácia. Analýza možností, návrh opatrení,
vyhodnotenie. Prepojenie časti dispozície (objednávanie dielov u
dodávateľov, riešenie dodávok a špeciálnych transportov) a
programu readiness zameraného na dodávateľsko-odberateľské
vzťahy, sledovanie a správu informácii a komunikácia s internými
oddeleniami a externými dodávateľmi. Optimalizácia procesov.

IT PREVÁDZKA – Podpora prevádzky
Koordinácia projektu Konsolidácia IT SW nástrojov. Analýza,
dokumentácia a návrh konsolidácie IT softvérových nástrojov, s
cieľom zamerať sa na šetrenie nákladov, vysokú dostupnosť,
včasnú diagnostiku porúch, efektívnu dokumentáciu, proaktívny
monitoring, korektné licencovanie a účelový reporting.

LOGISTIKA PORSCHE
Zapracovanie technických zmien do JIT (just-in-time) systémov.
Nastavovanie dát, kontrola skladov a podstavov, analýza a
riadenie kritických dielcov, sledovanie technických zmien,
komunikácia s dodávateľmi, špeditérmi a inými oddeleniami,
účasť na poradách, workshopoch a pilotných projektoch.
LOGISTIKA SUV
Implementácia dielov nového produktu do logistických procesov
v montážnej hale. Plánovanie interných transportov medzi
logistickým centrom a montážnou linkou, príprava dielov pre
linku, práca s databázou, optimalizácia materiálových tokov v
inhouse logistike, zakresľovanie uloženia výrobných dielov, trás a
materiálových tokov, plánovanie supermarketov a transportných
prostriedkov.
LOGISTIKA NSF (New Small Family)
Integrácia nových procesov a produktov so série. Operatívne
plánovanie a optimalizácia interných logistických činností a
materiálových tokov, uloženia dielov, trás, materiálových tokov a
skladových pozícií. Plánovanie a vyhodnocovanie dopravných
trás, taktovanie, časový manažment, MTM analýzy,
vypracovanie prezentácií.

3D-TLAČOVÉ CENTRUM (Nástrojáreň STUPAVA)
Optimalizácia kvality dielov na 3D tlačiarni a parametrov pre
výrobu 3D dielov z hliníku tak, aby vytlačený diel spĺňal
požiadavky. Cieľom optimalizácie je dostať vytlačený diel s lepšími
materiálovými vlastnosťami (pevnosť), povrchovými vlastnosťami
(drsnosť) a zlepšenia dodržania rozmerovej stálosti. Príprava dát
na 3D tlač, kalkulácia nákladov na výrobu, vystavovanie cenovej
ponuky, optimalizácia procesu 3D tlače, plánovanie vyťaženosti
zariadenia.
PLÁNOVANIE (Závod Martin)
Koordinácia projektu v rámci sťahovania novej výroby a
nasadenia nových technológií pre závod (ozubenie, brúsenie,
ševingovanie, frézovanie, opieskovanie). Organizácia zariadení,
ich prevzatie do výroby až po kontrolu ich spôsobilosti.
Identifikovať kvalitatívne problémy a vypracovať návrhy na
riešenie. Dokumentácia výrobných parametrov a spotreby
náradia, návrh školiacich modulov pre obsluhu zariadení

