
 

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

TECHNIK KVALITY  
 

 

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 2400 

zamestnancov a dosahuje ročný obrat takmer 355 

mil. eur.  

 

Spoločnosť má na Slovensku tri obchodné 

jednotky: 

 Moduly hnacieho ústrojenstva v Trnave 

a Leviciach  

 Technológie tlmenia v Leviciach  

 Podvozkové komponenty v Leviciach  

 

ZF Slovakia, a.s 

Personálne oddelenie 

Mgr. Alena Pulišová 

Ul. Zeppelina 1 

934 01 Levice 

Telefón: 036/6294641 

Email: alena.pulisova@zf.com  

www.zf.com/sk 

Náplň práce 

 komunikácia so zákazníkmi ohľadom kvality pri nábehu nových projektov a pri zmenových 

konaniach 

 spolupráca v projektovom tíme v rámci nových zákazníckych projektov 

 dokumentovanie nových dielcov do sériovej výroby 

 spolupráca a spoluúčasť pri audite výrobku a procesu a pri zákazníckych auditoch 

 operatívne vybavovanie zákazníckych reklamácií, ich administrácia a vyhodnotenie, návrh a 

implementácia nápravných opatrení 

 reporting, príprava správ o kvalite v rámci nových i existujúcich projektov 

 

Požiadavky 

 VŠ strojárskeho alebo technického zamerania 

 znalosť v oblasti SPC metód štatistického riadenia kvality podmienkou 

 znalosť kvalitatívnych noriem a techník (APQP, FMEA) – výhodou 

 2 roky pracovných skúseností v oblasti kvality a komunikácie s externými zákazníkmi výhodou  

 komunikačné, jazykové (AJ, NJ) a organizačné schopnosti 

 precíznosť, systematickosť 

 zmysel pre tímovú prácu 

 

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) 

 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:alena.pulisova@zf.com

