
 

 

Procesný inžinier pre montáž/povrchovú 

úpravu plastov/vstrekovanie plastov - s 

AJ/NJ! (m/ž) 

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE 

Miesto práce: Krušovce  

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Hľadáme procesných inžinierov pre montáž, povrchovú úpravu a vstrekovanie plastov. 

 

Hlavné zodpovednosti: 

 

PROCESNÝ INŽINIER PRE MONTÁŽ 

- plánovanie a obstarávanie výrobných zariadení a montážnych liniek riadených cez Siemens Simatic, 

roboty ABB 

- plánovanie toku materiálu, Layout, vypracovanie pracovných návodov, logistické analýzy, 

Benchmarking a monitoring výrobných procesov 

- zastupovanie výroby v rámci zákazníckych projektov 

- spolupráca pri integrácii výrobných procesov do produkcie 

- starostlivosť o sériovú výrobu, manažment zmien 

- technologický inžiniering 

 

PROCESNÝ INŽINIER PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU PLASTOV 

- integrácia výrobných procesov do produkcie: pokovovanie (Bedampf), automatické lakovanie - 

vytvrdzovanie (Hard Coating), ručné lakovanie, poprašovanie (Sputter)  

- zastupovanie výroby pri jednotlivých projektoch zákazníka 

- spracovanie zákazníckych požiadaviek - technická dokumentácia 

- plánovanie a obstarávanie výrobných zariadení, plánovanie toku materiálu 

- vypracovanie pracovných návodov 

- starostlivosť o sériovú výrobu 

 



PROCESNÝ INŽINIER PRE VSTREKOVANIE PLASTOV 

* účasť na procese simultánneho inžinieringu 

* spracovanie zákazníckych požiadaviek - technická dokumentácia 

* plánovanie a obstarávanie výrobných zariadení, plánovanie toku materiálu 

* preskúmanie konceptov ohľadne procesne bezpečnej vyrobiteľnosti, výber zariadení, rozpis 

nákladov,  

* starostlivosť o predsériovú výrobu, odovzdanie zariadení schopných sériovej výroby oddeleniu 

výroby 

* analýza príčin a nájdenie riešenia problémov pri poruchách výroby  

* vyhotovenie technických špecifikácií na zariadenia a výrobné prostriedky 

* starostlivosť o sériovú výrobu / manažment zmien 

Iné výhody 

- stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti, najmodernejšie technológie 

- 13. plat, preplácanie nadčasov 

- pružná pracovná doba 

- podpora vzdelávania, jazykové vzdelávanie priamo vo firme 

- príspevok na dopravu, príspevky zo sociálneho fondu, stravovanie v podnikovej jedálni a ďalšie 

benefity 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA 

Požadované vzdelanie 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

technické vzdelanie 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - aktívne alebo 

Nemecký jazyk - aktívne 

Počítačové znalosti - používateľ 

Microsoft Excel - pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 



Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Rozširujeme tím ktorý pracuje na nových vývojových projektoch pre renomované značky 

automobiliek, ako BMW, AUDI, Porsche,VW. 

Možnosť školenia aj priamo v našej centrále v Rakúsku. 

Z dôvodu komunikácie so zahraničnými kolegami je nutné vedieť sa dohovoriť v AJ/NJ.  

 

Požadujeme: 

- u absolventov ochotu zdokonalovať sa v oblasti montáže, povrchovej úpravy plastov, vstrekovania 

plastov 

- u ostatných kandidátov prax na pozícii procesný inžinier, technológ, lean koordinátor 

- VŠ vzdelanie v oblasti technológie výrobného procesu a konštrukcie strojov a zariadení 

 

Výhodou: 

- skúsenosti v oblasti procesného inžinieringu, v oblasti obstarávania a optimalizácie montážnych 

liniek a robotiky 

- skúsenosti s metódami v automobilovom priemysle (APQP, Lean manufacturing, MTM, Six Sigma, 

ISO/TS 16949) 

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 

E-mail: petra.makova@zkw.sk  

http://www.zkw-group.com/sk/
tel:+421%20(0)%20918%20600%20219
http://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=1765274&inc_stat=1

