
Si študentom končiaceho ročníka vysokej školy, chceš 
pracovnať na svojej budúcnoti a zároveň si zarobiť? Ak nás 

presvedčíš o svojich kvalitách získaš aj pracovnú zmluvu. 

 
Náplň práce: 
▪ podpora oddelenia komoditneho a programoveho nákupu 
▪ prípravu dokumentov a prehľadov (Part family strategy, zmeny cien 

komodít, KPI reporty) 
▪ udržiavanie databáz v rámci nákupu 
▪ podpora pri procese dopytu zodpovedajúcom požiadavkám podnikov 

a príprava podkladov k nominácii dodávateľov, 
▪ vyhodnotenie ponúk na nákup materiálu 
▪ vypracovanie rámcových zmlúv 
▪ informovanie dodávateľov o plánovaní kapacít pre budúce obdobia 
▪ aplikácia technických zmien u dodávateľov 
▪ spolupráca na globálnych projektoch 
 

Požiadavky: 
▪ študent 5.ročníka VŠ ekonomického alebo technického zamerania 

▪ anglický jazyk na komunikativne urovni (slovom aj pismom) 
▪ znalost MS Office (Outlook, Excel, Word, Powerpoint) 

▪ ochota pracovať priemerne max 20 hod za týždeň 
 

Ponúkame: 

▪ kompletný adaptačný proces a dôkladné zaučenie 
▪ potrebné PC vybavenie 

▪ možnosť flexibilného pracovného času   
▪ DBPŠ na dobu určitú na jeden rok s našou spoločnosťou/počas stúdia/ 

▪ pracovnú zmluvu na hlavný pracovný pomer /po skončení štúdia/ 

▪ plat podľa odpracovaných hodín 6,5 eur /hod 
▪ možnosť stravovania sa v spoločnosti 

 

 

 

Máš záujem? Pošli nám tvoju žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu  so štruktúrovaným 
životopisom na adresu spoločnosti alebo na email 

 

Teraz je ten správny čas vybrať si smer tvojej budúcnosti,  so ZF - poprednou 
globálnou technologickou spoločnosťou. 

 

 

 

 

 
Platený stážista-junior nákupca 

Koncern ZF je celosvetovo tretím 
najväčším dodávateľom pre 
automobilový priemysel. 
Spoločnosť ZF Slovakia patrí 
medzi najväčších a 
najstabilnejších zamestnávateľov. 
Na Slovensku zamestnáva 3000 

zamestnancov.  

Výroba v závode Trnava: spojky, 
dvojhmotové zotrvačníky,  meniče 
krútiacehio momentu.              

Výroba v závode  Levice: moduly 
hnacieho ústrojenstva, 
technológie tlmenia, podvozkové 
komponenty. 
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