
Autovision Slovakia, s. r. o. 

Špecialista kvality s nemeckým jazykom (Volkswagen 

konzern) 

Miesto práce 
Jána Jonáša 1, Bratislava 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
dohodou 

Ponúkaný plat (brutto) 
dohodou 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Analýza reklamácií zákazníkov na dieloch, najmä v oblasti elektrika / elektronika, interiér, exteriér, motor 

Komunikácia s oddelením, ktoré je zodpovedné za vznik nezrovnalostí (vývoj, výroba, zabezpečenie 

kvality) 

Zabezpečenie procesu odstránenia problému včas 

Riadenie a monitorovanie účinnosti opatrení, tvorba a aktualizácia "problémových hárkov" 

Vypracovanie prezentácií a následné odprezentovanie vzniknutého problému a možností jeho riešenia 

Tvorba prognóz 

Podpora technických služieb 

Proaktívne testovanie už vzniknutých problémov na projektoch 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti 

- zaujímavé finančné ohodnotenie 

- 13.a 14. plat 

- príspevok do DDS 

- možnosť školení a jazykových kurzov zdarma 

- pružný pracovný čas 

- vitamínový balíček 

- príspevok pri narodení dieťaťa 

- parkovanie zdarma 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

Technické zameranie 

Jazykové znalosti 

Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2) a 

Anglický jazyk - Začiatočník (A2) 



Počítačové znalosti - používateľ 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- Schopnosť pracovať v tíme 

- Komunikatívna osobnosť 

- Asertivita 

- Samostatnosť 

- Zodpovednosť 

- Schopnosť riešiť konflikty 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Die Gesellschaft Autovision Slovakia, s.r.o. ist die Tochtergesellschaft von Autovision GmbH und 

Volkswagen Slovakia, a.s., die im Portfolio der Tätigkeiten hauptsächlich die Unterstützungstätigkeiten für 

die Automobilindustrie hat. Die Gesellschaft Autovision Slovakia, s.r.o. ist ein junges und wachsendes 

Unternehmen im Volkswagen Konzern. 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti 

Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov 

Informácie o výberovom konaní 

Životopis prosíme zasielať aj v nemeckom jazyku. Cudzí jazyk je využívaný na dennej báze.  

Kontaktujeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na danú pracovnú pozíciu.  

Zároveň nám prosím zasielajte súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. 

Adresa spoločnosti 

AUTOVISION SLOVAKIA, s. r. o. 

Jána Jonáša 1  

843 02 Bratislava 

http://www.autovision.sk/ 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Škultétyová 

Tel.: +421 914 774 820 

E-mail: poslať životopis 

 

http://www.autovision.sk/
tel:&#x2B;421&#x20;914&#x20;774&#x20;820
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=2989157&inc_stat=1

