
 

 

Náplň práce: 

- moderovanie/ riadenie FMEA tímov 

- aktualizácia/ sledovanie FMEA 

- vykonávanie/ spolupráca na interných a externých 

auditoch 

- spolupráca pri riadení reklamácií zákazníkov 

- podieľanie sa na spracovaní reklamácií dodávateľom 

- spolupráca/ riadenie projektov kontinuálneho zlepšovania 

kvality produkcie 

- dodržiavanie noriem ISO TS 16 949 a ISO 14 001 

 

 

Požiadavky: 

- vysokoškolské vzdelanie – zameranie na kvalitu 

produkcie, príp. technické odbory 

- aktívna znalosť anglického jazyka na komunikatívnej 

úrovni podmienkou, znalosť nemeckého jazyka výhodou 

- aktívna znalosť práce s PC – MS Office 

- samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci 

- organizačné, komunikačné, prezentačné zručnosti 

- znalosti FMEA metodiky výhodou 

- skúsenosti vo vykonávaní interných auditov výhodou 

- práca vhodná aj pre absolventa; prax v odbore výhodou 

 

Ponúkame: 

- práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti 

- práca na zaujímavých projektoch s možnosťou 

sebarealizácie 

- možnosť odborného i kariérneho rastu 

- príjemné pracovné prostredie, priateľský kolektív 

- flexibilný pracovný čas 

- 13-ty plat, každoročná úprava miezd 

- príspevok na dopravu do zamestnania 

- zvýhodnené stravovanie priamo v priestoroch spoločnosti 

- príspevky na jazykové školenia 

- široký a zaujímavý sociálny a vzdelávací program  

 

 
 
 

Náš pracovný tím vo Vrbovom práve hľadá nového 

kolegu/ kolegyňu na pozíciu: 

 

Inžinier kvality 
- FMEA špecialista  

SEMIKRON je jedným z popredných svetových výrobcov výkonových modulov a systémov. V priebehu viac ako 

60-ročného pôsobenia boli kľúčom k úspechu SEMIKRONu vždy naši ľudia. S viac ako 3.000 zamestnancami    

v 25 dcérskych spoločnostiach po celom svete vyvíjame nové technológie. Naše výrobky sú jadrom moderných 

energeticky účinných motorových pohonov a priemyselných automatizačných systémov. Ďalšie oblasti použitia 

zahŕňajú obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie, trakčné, napájacie zdroje, ako aj hybridné a 

elektrické úžitkové vozidlá. 

Miesto výkonu práce:           Vrbové (okres Piešťany) 

Termín nástupu:                   1.6.2017, príp. dohodou 

Druh pracovného pomeru:   hlavný pracovný pomer 

KONTAKT 

Ing. Eva Uhlíková, personálne oddelenie  

SEMIKRON, s.r.o., Šteruská 3, 922 03 Vrbové  

Tel:  033/ 3270 205, 0910-856 000 

E-mail:  job.sksk@semikron.com 

Web:  www.semikron.com  


