
 

ZF Slovakia, a. s., hľadá pre svoj závod v Leviciach zamestnanca na pozíciu: 

 

Lean koordinátor 
  

 
 

 

Nemecký koncern ZF po zlúčení s americkou 

spoločnosťou TRW je jedným z troch najväčších 

svetových subdodávateľov pre automobilový 

priemysel. Spoločnosť so 100-ročnou tradíciou sa 

zaoberá výrobou najmä hnacích a podvozkových 

systémov pre automobilový priemysel, 

zamestnáva celosvetovo viac ako 134 000 

zamestnancov v 230 výrobných závodoch v 40 

krajinách sveta. Spoločnosť dosahuje celkový 

ročný objem výroby 30 miliárd Euro.  

 Od roku 1993 pôsobí koncern ZF už aj na 

Slovensku. Vo výrobných závodoch v Trnave 

a Leviciach zamestnáva viac než 2800 

zamestnancov a dosahuje ročný obrat takmer 

415 mil. eur.  

 

Spoločnosť má na Slovensku tri obchodné 

jednotky: 

• Moduly hnacieho ústrojenstva v Trnave 

a Leviciach  

• Technológie tlmenia v Leviciach a Šahách  

• Podvozkové komponenty v Leviciach  

 

ZF Slovakia, a.s 

Personálne oddelenie 

Ul. Zeppelina 1 

934 01 Levice 

Telefón: 036/6294345 

Email: jana.kisova@zf.com  

www.zf.com/sk 

Náplň práce 

 • Koordinovanie a zavádzanie princípov Lean manažmentu na celosvetovej úrovni 

 • Koordinovanie interných školení v oblasti Lean manažmentu /ZF Production System/ 

 • Spolupracovanie na zavádzaní princípov „štíhlej výroby“ , práca  v projektových  tímoch  

 • Aktívne presadzovanie procesov zmeny v zmysle filozofie Lean manažmentu  

 • Harmonizačné metódy Lean manažmentu,  zapracovanie do podnikových procesov  

 • Podieľanie sa na zlepšovateľskom hnutí  

 • Organizovanie a vedenie workshopov týkajúcich sa princípov Lean manažmentu   

 • Reportovanie priamo vedúcemu závodu  

 

Čo môžete očakávať 

 • Niekoľko mesiacov počiatočného vzdelávania a zaúčania v Nemecku 

 • Spolupráca s globálnym tímom odborníkov  

 • Služobné cesty a projektové práce v rámci našej medzinárodnej výrobnej siete 
 

Požiadavky 

 • VŠ I. ,II., III. Stupňa  – technického alebo ekonomického zamerania  

 • Skúsenosti  s modernými nástrojmi riadenia štíhlej výroby  

 • Komunikatívnosť a ochota pracovať v tíme  

 • Zodpovednosť, samostatnosť, analytické myslenie  

 • Veľmi dobrá znalosť AJ/NJ  

 • Užívateľská znalosť (EXCEL, WORD , PowerPoint MS OFFICE ...) 

 • Vodičský preukaz  B  

 • Pozícia vhodná pre absolventa  

 

Ponúkame zaujímavý odmeňovací systém so širokou škálou finančných benefitov (13. a 14. plat, 

cestovný prispevok, ... ), nadštandardné lekárske prehliadky, výrazná dotácia stravy zamestnancom, 

odborné školenia (aj v zahraničí), jazykové kurzy, konto pracovného času, doplnkové dôchodkové 

sporenie,  ponuka rekreačných pobytov pre zamestnancov 
 

Máte  záujem?  

Pošlite Vašu žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so štruktúrovaným životopisom na adresu 

spoločnosti. 

mailto:jana.kisova@zf.com

