Trainee program od 1.9.2013
Trainee program je rozvojový program určený pre absolventov VŠ technického
a ekonomického smeru, ktorí chcú rozvíjať svoje odborné znalosti a zaujíma ich ďalší
profesijný rast.
Cieľom programu je získať špecialistov pre odborné útvary a manažérsky dorast.
Aktivity v Trainee programe zahŕňajú prácu na projektoch v podniku; rotáciu vo
výrobných a nevýrobných útvaroch, ktoré súvisia s budúcou pozíciou; jazykové a PC
kurzy a interaktívne školenia.
Súčasťou je zahraničná stáž v niektorom závode koncernu Volkswgen. Po ukončení
programu sú trainees zaradení na cieľovú pozíciu na odbornom útvare VW SK.
Požadujeme

Ponúkame

∙ VŠ vzdelanie II. stupňa – absolvent 2013 alebo 2012

∙ možnosť osobného a kariérneho rastu

∙ technický resp. ekonomický smer

∙ vzdelávacie aktivity, odborné a nadodborné školenia

∙ nemecký jazyk – komunikatívne, anglický jazyk – výhodou

∙ zaujímavé finančné ohodnotenie, dovolenkový a vianočný
príspevok

∙ MS Office pokročilý
∙ vodičský preukaz skup. B
∙ chuť vzdelávať sa, pracovať na sebe, iniciatívnosť
a flexibilitu, záujem o odborný a osobnostný rast
∙ schopnosť tímovej práce, zodpovednosť
a komunikatívnosť

∙ rozsiahly sociálny program (príspevok na dopravu, na
ubytovanie, na domáce a zahraničné rekreácie, bezúročné
pôžičky, zľavy na kúpu automobilu, športové a kultúrne
aktivity, príspevok pri narodení dieťaťa, pri dlhodobej PN, pri
úmrtí, pri pracovnom jubileu, darcom krvi, zdravotná
starostlivosť, stravovanie v závode a pod.)

∙
∙

Kontaktné údaje: Volkswagen Slovakia, a. s. Personálne oddelenie
ul. J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49; www.volkswagen.sk / Voľné pracovné pozície
Žiadosti o zamestnanie akceptujeme len v elektronickej podobe.

Kariéra Volkswagen Slovakia

Voľné pozície od 1. Septembra 2013
LOGISTIKA Riadenie výrobného programu
∙ Simulácia ročného výrobného programu, tvorba
denného výrobného programu pre jednotlivé
prevádzky, plánovanie a prognózy, práca so
simulačnými systémami.
LOGISTIKA Špecifické funkcie logistiky
∙ projekt Potenciály nasadenia a úspory z FTS/
logistických vozíkov. Analýza a vyhodnotenie
nasadenia FTS, návrh nových možností použitia.
LOGISTIKA Operatívna logistika
∙ projekt Zjednotenie platformy podporných riadiacich
systémov a ich integrácia do logistických systémov.
Plánovanie a optimalizácia logistických trás
a materiálových tokov v súlade s novým logistickým
konceptom; taktovanie, časový manažment, MTM
analýzy; plánovanie transportov, balení, správa
logistických databáz.
ZABEZPEČENIE KVALITY Nakupované diely
∙ projekt I: Vybudovanie skúšobného stojanu pre
Infotainment AUDI Q7. Obstaranie komponentov,
koordinácia zhotovenia, aktualizácia softvérov,
komunikácia s dodávateľmi.
∙ projekt II: Adaptácia implementácie školiaceho
konceptu „Z lásky k detailu“ u dodávateľov.
Sledovanie ukazovateľov a auditových bodov,
programy kvality u dodávateľov.

KANCELÁRIA PREDSTAVENSTVA / Strategické
plánovanie
∙ projekt I : Markt- und Kundensäule. Koordinácia
aktivít súvisiacich s plánovaným centrom výdaja
vozidiel, ktoré má ponúknuť aj široké spektrum
zážitkových a voľno časových aktivít.
∙ projekt II: Podpora regiónu. Kvalitatívny rozvoj
regionálnej spolupráce – posilnenie zviditeľnenia
VW SK, vybudovanie trvalo udržateľných
mechanizmov na rozvoj a podporu regiónu.
∙ projekt III: Benchmarking organizácie podujatí.
Analýza stavu, zjednotenie štandardov
manažmentu podujatí (návštevy, workshopy,
podujatia,..) z hľadiska kvality a nákladov.
∙ projekt IV: Zvýšenie efektívnosti stretnutí
a termínov. Zavedenie pravidiel, využitie synergií,
analýza stavu s cieľom zlepšenia pracovnej kímy
a optimalizácie vyťaženia zamestnancov.
ODBORNÝ TÍM Karosáreň C-SUV
∙ technická podpora, tvorba a spracovanie databázy
chýb a katalogizácia chýb v procese. Zavedenie
systematiky archivácie analýz pre AUDI Q7.
ENERGIE a ZÁSOBOVANIE MÉDIAMI
- projekt Optimalizácia vetrania a vykurovania hál
s rozširovaním a úpravami merania a regulácie.
Optimalizácia spotreby a dosiahnutie požadovaných
parametrov.

ZABEZPEČENIE KVALITY Výroba NSF montáž

PESRONÁLNY ROZVOJ

∙ projekt I: Skrutkovacia technika v predsériovej fáze,
kalibrovanie, analýzy a následné opatrenia na
zvýšenie kvality, aktívna účasť na stretnutiach
a workshopoch
∙ projekt II: Podpora nábehu VW12/LA v Brazílii.
Kontaktná osoba pre rezidentov v Brazílii i pre
interné oddelenia, zabezpečenie procesu
odstraňovania chýb, analýzy a návrh opatrení.

∙ projekt Inovatívne programy pre študentov. Analýza
koncernových a konkurenčných programov pre
študentov a absolventov, vylepšenie a implementácia programov. Zavedenie systému merania
úspešnosti programov, príp. návrh na zlepšenie.

PRODUKČNÝ SYSTÉM / KVP
∙ projekty nasadenia koncernového výrobného
systému. Vylepšenie aktuálneho konceptu,
zavedenie nových metód a nástrojov, využitie best
practice, vývoj štandardov. Príprava a realizácia
workshopov neustáleho zlepšovania a interných
školení o Lean a výrobných systémoch.

Prevádzka v Martine: ZABEZPEČENIE KVALITY
∙ projekt Rozvoj systému dodávateľov a zavedenie
systému hodnotenia dodávateľov. Kvalifikácia
dodávateľov, riešenie kvalitatívnych problémov
s dodávateľmi, konštruktérmi a zákazníkmi;
zabezpečenie kvality vyrábaných a nakupovaných
dielov, ich vzorkovanie vo VW systémoch;
vypracovávanie správ o kvalite vyrábaných a
nakupovaných dielov.
Prevádzka v Martine: PLÁNOVANIE
∙ optimalizácia sériovej výroby; pri nových projektoch
musia byť stroje dodatočne vybavené nástrojmi a
prostriedkami; zahraničná stáž je plánovaná vo VW
Kassel na odd. Betriebsmittelplanung.

