
 

 

Inžinier kvality (nakupované diely/ 

zákaznícky servis) (m/ž) 

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE 

Miesto práce: Krušovce 

Ponúkaný plat (brutto): zaujímavé platové podmienky 

Termín nástupu: dohodou 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

INŽINIER KVALITY - NAKUPOVANÉ DIELY: 

- spracovávanie reportov chybných dielov pre dodávateľov  

- zabezpečenie komunikácie medzi dodávateľom a spoločnosťou 

- dodávateľský audit (procesný audit) 

- posúdenie postupu riešenia problémov (8D) zo strany dodávateľov 

- koordinovanie a kontrola vyriešených reklamácií od dodávateľov 

- člen tímu zameraného na vyriešenie možných vzniknutých problémov v súvislosti so spoluprácou s 

dodávateľmi 

 

INŹINIER KVALITY - ZÁKAZNÍCKY SERVIS: 

-zabezpečenie kvality v sériovej produkcii, podporovanie výroby 

(Q-metódy), interná a externá anlýza procesu 

-riešenie zákazníckych reklamácií 

-denná komunikácia so zákazníkmi v anglickom jazyku 

-spracovanie 8D reportov, iniciovanie nápravných opatrení 

-posúdenie úrovne kvality a návrh opatrení na zlepšenie kvality 

-spolupráca s manažérom kvality 

-reporting 

-sledovanie kvalitatívnych ukazovateľov 

- vyhľadávanie príčin chybovosti 

-plánovanie a realizácia expedičného auditu 

Iné výhody 



- pracovné prostredie plné výziev 

- práca s najmodernejšími technológiami 

- vzdelávanie priamo vo firme (školenia, jazykové kurzy) 

- možnosť cestovania 

- práca v inšpiratívnom kolektíve odborníkov, firemné eventy 

- 13. plat, atraktívny balík finančných a nefinančných benefitov 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA 

Požadované vzdelanie 

stredoškolské s maturitou 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

elektrotechnické vzdelanie (slaboprúd, oznamovacia technika, svetelná technika) 

Jazykové znalosti 

Nemecký jazyk - aktívne alebo 

Anglický jazyk - aktívne 

Počítačové znalosti - používateľ 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Požadovaná prax 

2 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

INŽINIER KVALITY- NAKUPOVANÉ DIELY: 

- preferovaný kandidát so skúsenosťami z elektrotechnického priemyslu (slaboprúd) 

- aktívna znalosť anglického, alebo nemeckého jazyka je podmienkou 

- skúsenosť s komunikáciou s dodávateľmi ohľadom kvality nakupovaných dielov a riešenia 

reklamácií je veľkou výhodou 



- vlastniť certifikát (Process Audit VDA 6.3) je veľkou výhodou 

- prehľad v elektrotechnike 

- veľmi dobré analytické myslenie, rozhodovacie schopnosti 

- presnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť 

 

INŹINIER KVALITY-ZÁKAZNÍCKY SERVIS: 

-znalosti v oblasti kvality - ISO/TS 16949:2009, VDA 6.3, ISO 9001:2008 odborné znalosti v 

automobilovom priemysle 

- nutná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom 

-znalosť nemeckého jazyka - výhodou 

- prax v oblasti riešenia zákazníckych reklamácií 

- prax v oblasti spracovanie 8D reportov 

-organizačné schopnosti 

-samostatná práca, analytické myslenie 

- schopnosť presadiť sa 

- ochota cestovať k zákazníkom 

INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce, člen ZKW Group so sídlom v Rakúsku, patrí k 

významným producentom svetlometov pre automobilový priemysel, predovšetkým pre prémiový 

segment osobných automobilov, motocyklov i nákladných vozidiel. 

 

História koncernu siaha do roku 1938, na Slovensku pôsobí od roku 2006 zriadením výrobného 

závodu. Z dôvodu ďalšej expanzie aktivít na Slovensku bolo v polovici roku 2010 ako súčasť závodu 

v Krušovciach vybudované i vlastné technologické centrum pre kompletný vývoj svetlometov. 

 

 

Adresa spoločnosti 

ZKW Slovakia s.r.o. 

Bedzianska cesta 679/375  

956 31 Krušovce (Topoľčany) 

http://zkw.sk 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Veronika Pániková 

Tel.: +421 902 998 640 

E-mail: veronika.panikova@zkw.sk  

http://zkw.sk/
tel:+421%20902%20998%20640
http://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=1116759&inc_stat=1

