
Trainee program od 1.9.2016 
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  2016 alebo 2015 

• 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.) 

http://www.volkswagen.sk


Voľné pozície od 1.9.2016
VÝROBA (Údržba, karosáreň, odborné tímy) 

I. Karosáreň Odborný tím Porsche, potenciálny 

supervízor. Spracovanie štatistík, sledovanie procesu. 

  

II. Údržba montáž, technické zabezpečenie nábehu 

zariadení v novej montážnej hale Porsche. Technológie 

v oblasti dopravná technika; Technológie v oblasti 

manipulátorov a testovacích zariadení; Technológie 

založené na SPS riadení. 

  

III. Výroba vozidiel Segment Porsche, projekt Passung 

vozidla, odborný pracovník vo Fachteame, potenciálny 

supervízor. 

  

IV. Výroba vozidiel Segment Porsche, elektrické chyby na 

vozidle, odborný pracovník vo Fachteame, potenciálny 

supervízor. 

  

FINIŠ CENTRUM 

I. Nová hala – plánovanie tokovej činnosti Cayenne. 

Sledovanie technických špecifikácií, aktívne 

zabezpečenie integrácie nových modelov do série.  

  
II. Nové technológie vo Finiš centre. Zefektívnenie práce 

so zameraním na nové technológie. Koordinácia 

projektu, spolupráca s odbornými útvarmi, dodávateľmi. 

  

PROJEKTOVÉ VEDENIE 

I. Proces vývoja nového interiéru vozidla, koordinácia 

jeho nasadenia (Cayenne).  

  

II. Plánovanie a riadenie predsériových áut (Cayenne), 

tvorba produkčného plánu pre špeciálne vozidlá. 

  

III. Zabezpečenie plynulého nábehu nového modelu 

a stavby jednotlivých častí predsériovej výroby. 

Koordinácia činností, sledovanie dohodnutých opatrení. 

  

PILOTNÁ HALA  

I. Elektronické analýzy na prototypoch Porsche Cayenne. 

Podpora pri budovaní predsériových vozidiel, 

diagnostika vozidla, zabezpečenie odstránenia chýb. 

  

II. Koordinácia procesu odstraňovania chýb. Aktívna 

analýza problémov. Návrh opatrení na zlepšenie. 

  

ZABEZPEČENIE KVALITY 

Koordinácia procesu odstraňovania chýb z pohľadu 

kvality. Vypracovanie konceptu na rozvoj know-how 

v hybridných projektoch. 

  

LEAN MANAGEMENT 

Zavedenie nových metód v oblasti Shopfloormanažment 

(tímová komunikácia vo výrobnej oblasti). Rozvoj 

metodiky, vyhodnotenie ukazovateľov. 

  

FINANCIE / CONTROLLING 

Plánovanie nákladov, odchýlkové analýzy, kalkulácie 

produktov a procesov, finančný controlling. 

LOGISTIKA  

I. Logistika NSF, integrácia nových procesov a produktov 

zo série. 

  

II. Dispozícia karosáreň/lakovňa, zabezpečenie 

kravatových farieb pre individuálne vozidlá 

a procesných/pomocných materiálov pre nové projekty. 

  

III. Riadenie kontajnerov, kontrola systémového 

spracovania vstupov/výstupov zásobníkov. 

  

IV. Dispozícia JIT SUV, zabezpečovanie dielcov pre 

projekt Porsche. 

  

V. Závodné plánovanie logistiky, logistické plánovanie, 

zjednotenie konceptov špeciálnych zásobníkov pri C-SUV 

projektoch. 

  

IT PROJEKTHAUS 

Projektový manažment, špecifikácia technických zadaní 

na systémy, testovanie informačných systémov, tvorba 

projektovej dokumentácie. Členovia projektových tímov 

zameraných na: Informačný systém pre riadenie výroby 

nového modelu; Infosystém pre riadenie logistiky pre 

nový model; Infosystém pre podporu automatizačných 

procesov výrobného závodu; Optimalizácia 

užívateľského rozhrania z pohľadu vedúceho 

v podnikovom intranete. 

  

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE 

Marketingový koncept k stratégii podniku. Analýza 

existujúceho stavu, návrh konceptu, koordinácia 

opatrení, plánovanie zdrojov, realizácia podľa plánu 

nasadenia. Koordinácia  Top-Down projektových tém, 

štandardizácia v rámci projektového manažmentu. 

  

NÁKUP 

Zavedenie elektronického spisu. Vyjednávanie 

s dodávateľmi, koordinácia procesu zadania objednávky, 

príprava podkladov, správa objednávok a rámcových 

zmlúv. 

  

PERSONÁLNA OBLASŤ 

I. Spolupráca na náborových aktivitách, koordinácia 

marketingových činností súvisiacich s náborom.  

  

II. Personálny rozvoj – výber riadiacich pracovníkov, 

práca na projektoch v oblasti vzdelávania. 

  

VW Martin – Logistika 

Koordinácia nasadenia nového logistického konceptu 

v materiálovom hospodárstve, vyhodnocovanie opatrení 

v programe efektívnosti s ohľadom na úsporu nákladov, 

účasť na logistickom audite. 

  

VW Martin – Optimalizácia závodu 

Koordinácia projektu Shopfloormanagement, nasadenie 

pilotného projektu, reporting kľúčových míľnikov, 

zavedenie systému sledovania a vyhodnocovania, 

budovanie systematiky, správa opatrení v systéme. 

  

  

  

  

  

  

  

  


