
 

 

Lean špecialista 

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE 

Miesto práce: Krušovce 

Termín nástupu: ASAP 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

• Zodpovednosť za plánovanie a implementáciu nástrojov štíhlej výroby - LEAN (5S, TPM, SMED) 

v oblasti prvovýroby, výroby a logistiky. 

• Vypracovanie štandardov a dokumentácie pre Lean aktivity. 

• Stanovenie pravidiel pri optimalizácii procesov. 

• Tréning zamestnancov v oblasti Lean aktivít. 

• Vedenie a koordinovanie projektového tímu v pridelených projektoch zameraných na optimalizáciu 

výrobných a logistických procesov. 

• Zlepšovanie Kvality/Nákladov/Bezpečnosti/Logistiky a pomoc pri rozvoji KPI výkonnosti 

spoločnosti činnosťami v rámci rôznych oddelení.  

• Tréning a koučovanie miestnych manažérov spolu s tím lídrami a členmi Lean tímu, cieľom ktorého 

by mal byť rozvoj Lean myslenia a prevzatie zodpovednosti za nepretržitý rozvoj komunikácie medzi 

členmi Lean tímu. 

• Monitorovanie výrobného zariadenia počas výroby, prispôsobovanie TPM tak, aby spĺňali ciele 

spoločnosti. 

• Implementácia Lean ukazovateľov výkonnosti. 

• Identifikácia príležitostí na zlepšenie. 

Iné výhody 

ZKW ponúka inšpiratívne pracovné prostredie plné výziev, kde je priestor na realizáciu a 

profesionálny rast. Okrem toho sa dobre staráme o našich zamestnancov. Ponúkame balík finančných 

a nefinančných benefitov. Máme tiež rozvinutý program interného vzdelávania. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA 

Vzdelanie v odbore 

technické alebo ekonomické vzdelanie 



Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - aktívne alebo 

Nemecký jazyk - aktívne 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Kandidát by mal poznať problematiku v oblasti LEAN \ PRODUCTIVITY – štíhla výroba, VSM 

(Value Stream Mapping, štandardizovaná práca, Kaizen, Poka-Yoke, 5S, time study analýza, PDCA 

 

Osobnostné predpoklady: 

Vysoká miera samostatnosti 

Diskrétnosť a lojalita ku spoločnosti 

Komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť 

Analytické myslenie 

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) 

www.zkw-group.com/sk/  

Kontakt 

Kontaktná osoba: Ing. Petra Maková 

Tel.: +421 (0) 918 600 219 
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