
 

ZF Slovakia, a. s., hľadá pre svoj závod v Leviciach  zamestnanca na pozíciu: 

INŠTRUKTOR PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA 
 

 

Nemecký koncern ZF po zlúčení s americkou 

spoločnosťou TRW je jedným z troch 

najväčších svetových subdodávateľov pre 

automobilový priemysel. Spoločnosť so 100-

ročnou tradíciou sa zaoberá výrobou najmä 

hnacích a podvozkových systémov pre 

automobilový priemysel, zamestnáva 

celosvetovo viac ako 134 000 zamestnancov 

v 230 výrobných závodoch v 40 krajinách 

sveta. Spoločnosť dosahuje celkový ročný 

objem výroby 30 miliárd Euro.  

 

Od roku 1993 pôsobí koncern ZF už aj na 

Slovensku. Vo výrobných závodoch v Trnave 

a Leviciach zamestnáva viac než 2400 

zamestnancov a dosahuje ročný obrat takmer 

355 mil. eur.  

 

Spoločnosť má na Slovensku tri obchodné 

jednotky: 

 Moduly hnacieho ústrojenstva v 

Trnave a Leviciach  

 Technológie tlmenia v Leviciach  

 Podvozkové komponenty 

v Leviciach  

 

ZF Slovakia, a.s 

Personálne oddelenie 

Mgr. Alena Pulišová 

Ul. Zeppelina 1 

934 01 Levice 

Telefón: 036/6294641 

Email: alena.pulisova@zf.com  

www.zf.com/sk 

Náplň práce 

- spolupracuje na tvorbe plánu školení na zverenom úseku na základe požiadaviek 

výrobných a nevýrobných oddelení 

- plánuje vzdelávanie spolupracovníkov a zodpovedá za zaškolenie nových 

spolupracovníkov 

- zabezpečuje tok informácií smerom k a od spolupracovníkov 

- aktívne spolupracuje na tvorbe plánu ZF Produkčný systém na zverenom úseku (s 

ohľadom na potreby daného úseku) a jeho plnení 

Spolupracuje: 

- na plánovaní nákupov materiálov pre študentov  

- spolupracuje na pláne aktivít vzdelávania  

- so všetkými oddeleniami kde bude potrebné zaškolovanie pracovníkov 

Požiadavky 

-  vysokoškolské vzdelanie s technickou špecializáciou 

 - znalosť materiálu používaného v rámci strojárenskej výroby 

 -  užívateľská znalosť nástrojov MS Office, predošlá práca so systémom SAP je 

výhodou 

 - komunikačné a organizačné zručnosti, flexibilita 

- podmienkou je doplňujúce pedagogické štúdium 

Ponúkame:  

 zaujímavý odmeňovací systém so širokou škálou finančných benefitov (13. a 14. 

plat, cestovný prispevok, ... ) 

 nadštandardné lekárske prehliadky 

 výrazná dotácia stravy zamestnancom 

 odborné školenia (aj v zahraničí) 

 konto pracovného času 

 doplnkové dôchodkové sporenie          

 ponuka rekreačných pobytov pre zamestnancov 
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