
Pridaj sa k nám a začni svoju kariéru 

v HELLE ako trainee! 

 
 

Kde? 

Hella Innenleuchten – Systeme, Tehelňa 8, Bratislava – Devínska Nová Ves 

 

Kedy?  

Akademický rok 2018/ 2019 (október – máj) 

 

  Čo získaš? 

                                                   Odbornú prax popri štúdiu 

Príležitosť vybudovať si sieť profesionálnych kontaktov 

Spoznanie interného prostredia automotive spoločnosti 

Možnosť zárobku popri škole, 5€/ hod. 

 

Čo potrebuješ aby si mohol byť našim trainee?  

                                    Budúci akademický rok budeš v 3. – 5. ročníku 

Máš čas a chuť pracovať popri škole max. 20 hodín týždenne 

Ovládaš aktívne AJ na úrovni B2  

                                                  Si ochotný učiť sa nové veci 

 

     Ako sa prihlásiť? 

Ak ťa naša ponuka zaujala, pošli nám svoj životopis do 10. mája 2018 na adresu 

maria.vansacova@hella.com 

Nezabudni uviesť v ktorej oblasti máš záujem pôsobiť ako trainee (kvalita, logistika, technický servis), 

prípadne akú máš tému záverečnej práce.  



Kto sme?  

Pôsobíme na Slovensku od roku 2002 v oblasti výroby interiérových svetiel pre automobilový 

priemysel. Vznikli sme ako dcérska spoločnosť nemeckej spoločnosti Hella Innenleuchten – Systeme 

GmbH so sídlom vo Wembachu. Produkty ako strešné konzoly, jednoúčelové svetlá, interiérové svetlá, 

ambient osvetlenie dodávame do celého sveta zákazníkom, medzi ktorých patria napríklad: VW, Audi, 

BMW, Toyota, Ford, Opel, Porsche, Bentley a Daimler. Sídlime v priemyselnom CTParku v Devínskej 

Novej Vsi v Bratislave. 

Aké možnosti ponúkame v rámci trainee programu? 

Trainee program ti ponúka príležitosť začať svoju kariéru už teraz. Počas trainee programu 

budeš mať príležitosť stretnúť odborníkov priamo z praxe, spolupracovať s nimi na zaujímavých úlohách 

a veľa sa naučiť. Vykroč z radu svojich spolužiakov a získaj konkurenčnú výhodu na trhu práce 

v podobe ročnej praxe v automotive. Budeš mať príležitosť pracovať na úlohách a na projektoch našich 

odborných útvarov – Logistika, Kvalita a Technický servis. 

1. Kvalita 
Vysoká kvalita je našou prvoradou prioritou. Útvar kvality sa zoberá riadením a zabezpečovaním kvality 
našich výrobkov a procesov. V rámci tohto útvaru  budete mať možnosť spoznať nasledujúce oddelenia:  

• Riadenie kvality zákazníka – zabezpečuje starostlivosť a komunikáciu so zákazníkom, 
implementovanie zákazníckych požiadaviek, riešenie reklamácií, vytváranie a riadenie 
dokumentácie pre hotové diely 

• Riadenie kvality u dodávateľa  – zabezpečuje starostlivosť o jednotlivé komponenty 
a komunikáciu s dodávateľmi, riešenie dodávateľských reklamácií, riadenie a sledovanie 
blokačného skladu 

• Riadenie internej kvality – zabezpečuje kvalitu vo výrobe, riešenie interných reklamácii, 
analyzuje problémy, riadenie kvality na výstupnej kontrole, uvoľňovanie hotových dielov 
a blokovanie nezhodných komponentov  
 
 

2. Technický servis 
Technický servis zabezpečuje procesy výroby po technickej stránke. Zaoberá sa napríklad zmenami 
súčasných systémov, technologických postupov a ich optimalizáciou. Zabezpečuje kontinuálne 
zlepšovanie procesov vo výrobe, údržbu výrobných strojov a zariadení a ďalšie činnosti. V rámci tohto 
oddelenia máme špecialistov napríklad na nasledujúcich pracovných pozíciách: 

• Produkčný technik 

• Procesný plánovač 

• Priemyselný inžinier 

• Lean špecialista 

• Technik údržby  
 

3. Logistika 
Útvar logistiky zabezpečuje plynulý tok materiálu od nákupu materiálu od dodávateľov, uskladnenia, 
plánovania produkcie až po komunikáciu so zákazníkmi ohľadom dodávky hotových produktov. V rámci 
tohto útvaru máme špecialistov napríklad na nasledujúcich pracovných pozíciách: 

• Materiálový plánovač 

• Plánovač výroby  

• Sériový nákupca  
 


