
 
 

 
Ponuka, voľné pracovné miesto 

 
Spoločnosť Fagor Ederlan Slovensko a.s., so sídlom Priemyselná 12,96563 Žiar nad 
Hronom, výrobca Al odliatkov technológiou vysokotlakového liatia hľadá na dlhodobú 
spoluprácu  do svojho tímu vhodného kandidáta na pozíciu: 
 
„Špecialista externého zabezpečenia kvality“ 
 
Požiadavky na zamestnanca: 
Vzdelanie : VŠ I., alebo II.  stupňa technického zamerania   (môže byť aj absolvent), 

alebo minimálne stredoškolské vzdelanie  technického zamerania  s 3-ročnou 
praxou v priemyselnom podniku 

Jazykové znalosti: NJ a AJ slovom aj písmom, postačuje aj priemerná znalosť-potreba 
dorozumieť sa (preferovanejší je NJ) 
Počítačové znalosti: práca s PC, WORD, EXCEL, PowerPoint, Internet 
 
Vodičský preukaz: Skupina B 
 
Iné znalosti: vítané sú aspoň orientačné znalosti noriem IATF 16949, znalosť nástrojov 
riadenia kvality (5x prečo?, 8D, FMEA, PPAP/PPF) 
 
Požadujeme: zodpovedný prístup k práci, ochotu a schopnosť učiť sa nové veci, dobré 
komunikačné zručnosti, samostatnosť, ochotu cestovať. 
 
Mzdové podmienky: Dohodou 
 
Ponúkame: Motivujúce finančné ohodnotenie, dlhodobú spoluprácu v zahraničnej firme, 

13.,14., plat, ročnú odmenu a veľa zaujímavých benefitov vyplývajúcich z KZ                             
a Dohody o sociálnom fonde. 
 
Popis pracovnej činnosti: 
Zabezpečuje styk so zákazníkmi v oblasti kvality produktu, implementáciu požiadaviek 
zákazníka vo vnútri spoločnosti a riadi informácie ku kvalitatívnym prípadom. 
Koordinuje činnosti a podáva presné informácie ohľadne vrátených produktov od zákazníka. 
Zodpovedá za kompletné a včasné riešenie kvalitatívnych prípadov smerom k zákazníkovi 
a do vnútra spoločnosti. 
Vedie a organizuje prierezové tímy pri riešení kvalitatívnych prípadov. 
 
Informácie pre uchádzačov: 
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu, posielajte žiadosti spolu s profesijným 
životopisom na adresu firmy, alebo na uvedený email najneskôr do  25.6.2018. 
Nástup: Júl / 2018 – prípadne po vzájomnej dohode pred ale aj po uvedenom termíne 
Kontaktovať budeme iba vybratých uchádzačov. 
 
 
Kontakt: Mgr. Viera Kopčová, Vedúca PMO 
Č.t.0911489470 
Email:kopcova.viera@fagorederlan.sk 
 



Dodatočné informácie o pracovnej pozícii: 
Jedná sa o prácu s klientami FES napr.: AUDI, MAGNA, RENAULT, AO, VW, Amtec 
Kuepper, v oblasti kvality produktu, práca je v multikulturálnom prostredí, je vhodná pre 
človeka, ktorý má rád prácu s ľuďmi, má technické myslenie a rád spoznáva nové veci. 
Pracovná pozícia je mimoriadne vhodná pre úspešné naštartovanie pracovnej kariéry 
a zároveň aj ideálna ako vstup absolventa na pracovný trh a v prípade úspešného kandidáta 
aj ako vynikajúci odrazový mostík pre jeho ďalší kariérny a profesijný rast. Samotnej práci 
predchádza adaptačný program a dlhodobá priama a aktívna podpora pracovníka, zo strany 
jeho nadriadeného pracovníka a členov tímu. 


