
 

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

 

IT TRAINER FOR INTERNAL PRODUCTION SYSTEMS 

WORLDWIDE 
 

 
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 

Job discription, responsibilities and duties 

 Training of Local Process Experts in production plants worldwide 

 Support and training of users worldwide for different Computer Tools 

 Documentation of processes 

 Coordination of own activities within the team 

 Know how exchange within/with corporate expert teams 

Requirements for the employee 

 Degree in Mechanical or Industrial Engineering; or equivalent 

 Min. 2 years of professional experience in a manufacturing environment 

 Knowledge of SAP would be preferable 

 Very good computer skills 

 Fluent English is a basic requirement (writing and speaking), German is a 

plus 

 Willingness to travel a high percentage of the year, occasionally for extended 

periods of time 

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) 

 jazykové kurzy 

 konto pracovného času 

 doplnkové dôchodkové sporenie          

 ponuka rekreačných pobytov pre zamestnancov 

 

Máte záujem?  

Pošlite Vašu žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu  

so štruktúrovaným životopisom na adresu spoločnosti. 

mailto:alena.pulisova@zf.com

