
 

Brigádnik IT pre finančné oddelenie  

Groupe PSA 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto výkonu brigády: Groupe PSA Slovakia, Trnava 

Náplň práce 

 Programovanie v Automation Anywhere (robotizácia procesov) v prostredí MS Windows – zaškolíme 

 Programovanie vo Visual Basic MS Office 

 Ponúkaná práca zahŕňa programovanie, testovanie a prípadné úpravy v spolupráci s užívateľmi a 

vlastníkmi procesov, proces je už zvyčajne formalizovaný vývojovým diagramom 

 Pri práci sa riadi internými predpismi spoločnosti PSA  

Profil 

 Študent vysokej školy, odbor Automatizácia a informatizácia procesov výhodou 

 Základy programovania, zručnosť v programe Visual Basic výhodou 

 Znalosť MS Office na pokročilej úrovni  

 Znalosť anglického jazyka B1 

 Zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, disponibilita 

Ponúkame 

 Práca na Dohodu o brigádnickej práci študenta  

 Nástupný termín – dohodou  

 Dĺžka brigády  - dlhodobo 

 Pracovný čas cca 80 hodín mesačne (podľa dohody) 

 Odmena 5€ brutto/ hodina 

Naša spoločnosť / Kontaktné údaje 

Tel.: 033/5482525 

E-mail: zuzana.polakova@mpsa.com 

https://www.facebook.com/PSAkariera/ 

PCA Slovakia s.r.o. 

Náborové stredisko 

Automobilová ulica 1 

917 01 Trnava 

Automobilka v Trnave je technologicky najnovším závodom v skupine PSA Peugeot Citroën. Tri roky po položení základného kameňa sa v júni 

2006 rozbehla výroba modelu Peugeot 207. Už v prvom štvrťroku 2009 prišla na trh novinka Citroën C3 Picasso, ktorá sa vyrába výhradne na 

Slovensku. Denná produkcia v dvoch pracovných zmenách je aktuálne takmer 870 automobilov. Vlani opustilo výrobné pásy takmer 205 000 

vozidiel a v novembri 2011 vyrobila automobilka miliónte vozidlo. Dôslednou aplikáciou Systému výroby PSA a zavedením štandardizácie všetkých 

pracovných postov sa závod veľmi rýchlo dostal medzi výrobné centrá skupiny s najlepšími výsledkami kvality. Aj vďaka tomu mu materská 

spoločnosť zverila náročnú úlohu: prípravu a následné spustenie výroby koncernovej novinky Peugeot 208. Toto vozidlo sa na trhu objavilo už 

začiatkom roka 2012. Trnavská automobilka sa stala v roku 2009 najväčším výrobcom áut na Slovensku. 
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