Trainee program od 1.9.2014
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.
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 koncerne. Po ukončení programu sú trainees
zaradení na cieľovú pozíciu na odbornom útvare.
Požadujeme
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠ vzdelanie II. stupňa – absolvent 2014 alebo 2013
technický resp. ekonomický smer
nemecký jazyk – komunikatívne
anglický jazyk – výhodou
MS Office
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

Ponúkame
•
•
•
•

možnosť osobného a kariérneho rastu
vzdelávacie aktivity, odborné a nadodborné školenia
zaujímavé finančné ohodnotenie, dovolenkový a vianočný
príspevok
rozsiahly sociálny program (príspevok na dopravu,
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: Personálne oddelenie, Volkswagen Slovakia, a. s.
J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49; www.volkswagen.sk / Voľné pracovné pozície
Žiadosti o zamestnanie akceptujeme len v elektronickej podobe.

Voľné pozície od 1.9.2014
Generálny sekretariát / Strategické plánovanie
Projekt Optimalizácia organizačného riadenia.
Spracovanie konceptu a podkladov na rozhodnutie o
zvýšenie synergií v rámci podniku. Kvalitatívny rozvoj
strategickej práce v podniku. Realizácia a koordinácia
celopodnikových Top-Down projektových tém.
CONTROLLING
Vytvorenie finančného procesu pre nový produkt.
Finančný controlling, plánovanie nákladov, odchýlkové
analýzy, kalkulácie produktov a procesov.
IT / Manažment procesov
Projekt Optimalizácia nábehového manuálu a jeho
prenos na konkrétne nábehové projekty. Samostatné
nasadenie čiastkových projektov v rámci nábehu.
IT / Manažment procesov – IT Services
Správa IT majetku v nástroji Assetmanager a SAP.
Riadenie a realizovanie procesu zaraďovania,
preraďovania a vyraďovania majetku. Technické
zadania pre výber. konania, vyhodnocovanie ponúk.
PERSONÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Analýza potrieb personálu, náborové aktivity, výber
nových zamestnancov, monitoring a reporting
personálnych procesov, účasť na projektoch.
LOGISTIKA Operatívna logistika
Zapracovanie nových predsériových projektov a
produktov do sériového procesu. Plánovanie
a optimalizácia logistických trás a materiál. tokov,
taktovanie, časový manažment, MTM analýzy.

ÙDRŽ
ÙDRŽBA
Vývoj a stavba trubkových stavebnicových systémov.
Návrh a stavba prototypov systémov, implementácia do
prevádzky, tvorba grafickej dokumentácie
PLÁNOVANIE Karosérie
Projekt Zníženie negatívnej záťaže vibráciami
pracovníkov na brúsnych pracoviskách v zvarovniach.
NÁSTROJÁREŃ VOZIDIEL, STAVBA ZARIADENÍ
Projekt I: Proces objednávania pneumatických
komponentov. Vypracovanie štandardu, optimalizácia
procesov, komunikácia s dodávateľmi, zabezpečenie
dielov podľa požiadaviek, účasť na projektoch a
technická podpora pri plánovaní a realizácii.
Projekt II: Nákup prípravkov a zariadení pre oblasť
karosárne. Optimalizácia nákupných činností, tvorba
technických zadaní, plánovanie objemov projektov a
zásob materiálu, sledovanie realizácie a termínov.
MANAŽMENT PRODUKTU
Projekt I (Výrobné technológie): Príprava na špecialistu
pre oblasť spájacích technológií - klincovanie a konv.
falcovanie.
Projekt II (New Small Family): Príprava produktu v
počiatočnej fáze. Činnosti spojené s nasadením
produktu, podpora pri koordinácií stavebných prác,
zapracovanie výčitiek do projektu.
Projekt III (Touareg/Cayenne): Vnútorná výbava auta príprava do sériovej výroby. Spolupráca a koordinácia s
vývojom "materskej" firmy a zodpovednými oddeleniami
vo VW SK.

LOGISTIKA Plánovanie/ riadenie výrobného programu
Projekt Stabilná produkcia. Dodržanie plánovaného
poradia karosérií vo výrobnom proces v karosárni a
lakovni a prepojenie s príslušnými dodávateľmi.
Podpora projekt. vedúceho, realizácia opatrení.

Projekt IV (Audi Q7): Nasadenie produktových zmien.
Optimalizácia procesu, zlepšenie systematiky sledovania
a vyhodnocovania. Komunikácia a koordinácia odd.
VW SK v rámci životného cyklu projektov v závode
Bratislava.

LOGISTIKA JIT Dispozície
Disponovanie dielcov od tzv. Perlenkette dodávateľov.
Analýza a riadenie kritických dielcov, sledovanie
technických zmien, komunikácia s dodávateľmi,
špeditérmi a inými odbornými útvarmi.

Prevádzka v Martine: LOGISTIKA
Tvorba logistického konceptu pre novú logistickú halu,
nasadenie KPS (koncernový výrobný systém) v rámci
konceptu, optimalizácia materiálových tokov, skladových
pozícií a organizácie zasielania dielov.

LOGISTIKA Špecifické funkcie logistiky
Plánovanie logistiky - nové projekty, príprava nábehov
nových produktov, rozplánovanie, technické podklady,
vyhodnotenie ponúk, príprava logistických tokov s
ohľadom na existujúce procesy.

Prevádzka v Martine: OPERATÍVNA ÚDRŽBA
Projekt Analýza a optimalizácia riadenia operatívnych
opráv strojov. Vyhodnocovanie údržbárskych vstupov
a výstupov, tvorba protokolu pre údržbárske aktivity,
optimalizácia činností TPM a externých výkonov
(kontroly, revízie).

ZABEZPEČENIE KVALITY Nakupované
Nakupované diely
Práca na nábehu nového produktu: Kvalifikácia
lakovaných plastových dielov pre nový produkt.
Vzorkovanie, analýza procesov u dodávateľov, príprava
dielov pre výstavy, zástavbové skúšky.

Prevádzka v Martine: PLÁNOVANIE
Nasadenie štandardov neustáleho zlepšovania v rámci
plánovacieho procesu. Zavedenie KPS (koncernový
výrobný systém) pre všetky plánovacie procesy.
Plánovanie kapacít pre strojový park.

