
 

 

Inžinier testovania obalov (m/ž) 

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE 

Miesto práce: Krušovce 

Ponúkaný plat (brutto): 1200-1500 v závislosti od skúseností 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- Testovanie obalov (testy pádom, transport testy, testy vplyvu balenia na kvalitu produktov) 

- Vytváranie baliacich predpisov 

- V spolupráci s výrobou a projektovým tímom vyvíjanie a navrhovanie obalov 

- Vyhľadávanie a komunikácia s dodávateľmi obalov, vedenie evidencie obalov  

- Uplatňovanie prístupu "Design to Cost", "Design to production" 

Iné výhody 

ZKW ponúka inšpiratívne pracovné prostredie plné nových výziev. Svojim zamestnancom ponúkame 

rôzne finančné a nefinančné benefity: 

- 13. plat, príspevok na dopravu, preplácanie nadčasov aj nad rámec ZP 

- jazykové vzdelávanie priamo vo firme hradené zamestnávateľom 

- firemné akcie, masáže, sauna, fitnesscentrum 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA 

Požadované vzdelanie 

stredoškolské s maturitou 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

Vzdelanie v odbore 

technické, ekonomické, dizajn 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - aktívne alebo 

Nemecký jazyk - expert, tlmočenie 

Počítačové znalosti - používateľ 



Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

AutoCAD - základy 

CATIA - základy 

Požadovaná prax 

1 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- Výhodou sú skúsenosti s programom PackAssistant 

- Komunikatívna znalosť jedného z jazyka je podmienkou 

-Znalosti v oblasti dizajnu (obalov) obrovskou výhodou 

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. 

 

Ďalší presun know-how na Slovensko ako aj rozširovanie výroby v súčasnosti neustále prebieha. 

 

Miesto výkonu práce je Bedzianska cesta 679/375, Krušovce (pri Topoľčanoch). 

Adresa spoločnosti 

ZKW Slovakia s.r.o. 

Bedzianska cesta 679/375  

956 31 Krušovce (Topoľčany) 

www.zkw-group.com/sk/  

Kontakt 

Kontaktná osoba: Veronika Pániková 

Tel.: +421 902 998 640 

 

http://www.zkw-group.com/sk/
tel:+421%20902%20998%20640

