Lákajú ťa
líderské pozície?
Využi šancu a zapoj sa do programu
Future Leaders
v GSK Consumer Healthcare Levice, s.r.o.
Čo získaš vo vzdelávacom programe Future Leaders?
nadobudneš vedomosti o riadiacej pozícii v závode na výrobu svetoznámych značiek zubných pást
získaš prax a skúsenosti z prvej ruky priamo z výrobného prostredia
dostaneš vlastný projekt, ktorý spracuješ do svojej diplomovej práce
v závode stráviš 10 dní do mesiaca (práca podľa zmenového kalendára)
zarobíš si (5 €/hod.) + získaš podnikové beneﬁty (príspevok na cestovné a stravu zdarma)
... a keď úspešne absolvuješ celý program, ponúkneme ti pozíciu výrobného lídra v zácviku (alebo ak
ťa zaujme iná pozícia vo ﬁrme, môžeš sa o ňu uchádzať).

Váhaš, či sa zapojiť do programu?
Ak sa nájdeš v nasledovných riadkoch, radi by sme o tebe počuli.
Do programu hľadáme ambicióznych, zodpovedných a komunikatívnych študentov, ktorí sa neboja
výziev, majú predpoklady na riadenie ľudí, radi sa učia nové veci a dokážu fungovať a rozhodovať sa aj
pod stresom. (Ak k tomu všetkému nemáš problém komunikovať v angličtine a kamarátiš sa s MS Oﬃceom, si skvelý kandidát.)

Aké ponúkame skúsenosti?
oboznámiš sa s procesom výroby zubnej pasty
vyskúšaš si riadenie ľudí
naučíš sa analyzovať dáta
zlepšíš si prezentačné zručnosti
zoznámiš sa s výrobnými (SAP a MES) a personálnymi (RON a Workday) systémami
osvojíš si princípy plánovania výrobných kapacít
spoznáš princípy riadenia rizík

Akú diplomovú prácu u nás môžeš písať?
Študentom v programe Future Leaders ponúkame témy z týchto okruhov:
personalistika (môžeš nám pomôcť s riadením výkonu zamestnancov s cieľom eliminovať chyby
spôsobené ľudským faktorom či vypracovať systém motivácie zamestnancov bez
výkonnostného motivátora)
rozvoj a vzdelávanie zamestnancov (budeme radi, ak sa zamyslíš nad analýzou tréningových
potrieb a prípravou vzdelávacieho plánu našej spoločnosti a potešíme sa tvojmu pohľadu na
prípravu vzdelávacieho plánu pre konkrétne pozície v závode)
technologické procesy v závode (privítame tvoje návrhy na zlepšenie a optimalizáciu výrobných
procesov)
operatívna kvalita v závode (môžeš si vyskúšať manažment riadenia odchýlok, hľadanie
koreňových príčin odchýlok a navrhnúť nám riešenia)
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Ak sa chceš zapojiť do programu alebo získať viac informácií, kontaktuj prof. Ing. Miloša
Čambála, CSc. (dekan.mtf@stuba.sk) alebo Mgr. Danu Kurucovú (dana.x.kurucova@gsk.com)

