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IngA- „ Inžinier v automobilovom priemysle“

Z čoho sme vychádzali pri tvorbe projektu:
→ naše skúsenosti s absolventmi VŠ, ktorých prijímame do Trainee programu
→ kritika praktických zručností absolventov zo strany  zamestnávateľov
→ požiadavkový profil zamestnancaý
→ záujem študentov o získavanie poznatkov v praxi
→ skúsenosti z 1. a 2. ročníka projektu

Cieľom tohto projektu je pokračovať vo vzájomnej spolupráci medzi 
VW SK a univerzitami, ponúknuť študentom a pedagógom pohľad , p p g g p
do praxe, najlepším študentom umožniť absolvovanie kvalitnej 
praxe a získať kvalifikovaných absolventov pre potreby VW SK.
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1. Deň VW SK na univerzite

Prednáška na pôde fakulty / univerzity pre študentov 
bez obmedzenia ročníka štúdia.be ob ed e a oč a š úd a

Téma: podľa zamerania univerzity / fakultyTéma: podľa zamerania univerzity / fakulty

- výroba automobilov
- logistika
- zabezpečenie kvalityp y
- merné stredisko
- plánovanie výroby 
- témy ekonomického zamerania

personalistika- personalistika
- diskusia
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2. Uni Tag vo VW SK

Podujatie pre študentov, ktorí sa zúčastnili prednášky.j p , p y

Priebeh podujatia 2009/2010: 

1 deň: úvod privítanie1. deň: úvod, privítanie
prezentácia o VW SK + video
interaktívna logistická hra
prehliadka montážep

2. deň: 1. odborná prednáška + diskusia
2. odborná prednáška + diskusia
záver pozvanie na praxzáver, pozvanie na prax



2. Uni Tag vo VW SK

Kritériá výberu študentov:Kritériá výberu študentov:

→ účasť na 1. prednáške
→ študent 3.-5.ročníka

ktí l ť kéh l b li kéh j k→ aktívna znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
→ záujem o automobilový priemysel

Študenti, ktorí už spolupracovali s VW SK budú uprednostnení. 
(napr absolvovali prax vo VW SK písali seminárnu(napr. absolvovali prax vo VW SK, písali seminárnu, 

bakalársku prácu a pod.)
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3. Odborná prax

Ponuka miesta pre absolvovanie odbornej praxe pre študentov, ktorí prejavia 
mimoriadny záujem alebo vedomosti v prezentovaných oblastiachmimoriadny záujem alebo vedomosti v prezentovaných oblastiach.

Kritériá výberu študentov:Kritériá výberu študentov:

→ študent 3. bakalárskeho stupňa a ročníky inžinierskeho stupňa
→ odporúčanie od pracovníkov, ktorí viedli prednáškyp p , p y
→ aktívna znalosť nemeckého alebo anglického jazyka

Pre študentov mimobratislavských univerzít bude ponuka orientovaná 
na absolvovanie praxe v letných mesiacoch. 

Študenti sú pravidelne sledovaní, hodnotení a motivovaní k Trainee programu.

Počet praktikantských miest: 4
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4. Štipendium

Z 20 praktikantov bude ročne vybratých 6 študentov, 
ktorým posk tneme štipendi mktorým poskytneme štipendium.

Kritériá výberu študentov:

→ študent 4. alebo 5. ročníka

→ pozitívne odporúčanie od vedúceho oddelenia

→ dobré hodnotenie v kritériách, ktoré sa sledujú pri Trainee AC

→ aktívna znalosť nemeckého jazyka

Poskytovanie štipendia sa predpokladá vo výške 
5.500,- Sk/183 € mesačne v trvaní 9 mesiacov (október - jún).
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5. Trainee program

Ročný program pre čerstvých absolventov vysokých škôl s technickým alebo oč ý p og a p e če st ýc abso e to yso ýc š ô s tec c ý a ebo
ekonomickým zameraním, mladé talenty s potenciálom rozvoja v oblasti riadenia ľudí.

P j t ý i k ľký h t b ý h k ň tá i d ikProgram je zostavený z niekoľkých stavebných kameňov: rotácia v podniku, 
vzdelávacie aktivity, intenzívny jazykový kurz, stáž v koncernovom závode v zahraničí.

Výberový proces pre študentov, ktorí budú zapojení v „IngA“ rograme v častiach „Prax“ 
a „Štipendium“ sa  skráti na odporúčanie vedúceho oddelenia, ktorého súčasťou bude 
hodnotenie v kritériách TAC s veľmi dobrým výsledkom

Výberový proces pre ostatných študentov sa skladá z psychodiagnostického

hodnotenie v kritériách TAC s veľmi dobrým výsledkom.

Výberový proces pre ostatných študentov sa skladá z psychodiagnostického 
posúdenia, jazykového preskúšania a Trainee Assessment Centra.



Trainee program

pre absolventov VŠ
so znalosťami NJ

TRAINEE PROGRAM

CIEĽ

získanie manažérskeho dorastu
a

Výberové konanie:
a

špecialistov do odborných oblastí • Psychodiagnostika
• Jazykový test
• Trainee Assesment 

Centrum
• Pohovor s vedúcim• Pohovor s vedúcim



Trainee program - priebeh

Cieľová pozícia
Nasadenie: 

Cieľové pozície
ŠTART

6.

1.5.

Spoznávanie
VW SKZahraničná VW SK

1 – 2 mesiacestáž,
1 mesiac

Spoznávanie 
cieľového 

Rotácie 
v odborných

2.

3

4.

oddelenia, 
6 mesiacov

v odborných 
útvaroch,

2-3 mesiace

3.



Trainee program – rozvojové opatrenia

On-the-Job:On the Job:

Spoznávanie výroby vozidiel na prevádzkach: 
Karosáreň Lakovňa a MontážKarosáreň, Lakovňa a Montáž

Rotácie v odborných útvaroch   

Projektová práca Off-the-Job:
Stáž v zahraničí

Off the Job:

Tréningy – Komunikácia, Tímová práca,
Projektové riadenie Prezentačné zručnostiProjektové riadenie, Prezentačné zručnosti

PC-školenia, Jazykové kurzy

Spolupráca s univerzitamip p
/Dni kariéry, prednášky, podujatia/



Srdečne Vás 
pozývame napozývame na 

Uni Tag vo VW SK



Uni Tag vo VW SK

Pozývame Vás na návštevu Volkswagen Slovakia, a.s.  
23. – 24.03.2010

Program: 
Ci ľUtorok 23.03.2010

08:30 vyzdvihnutie na bráne
09:00 – 11:30 logistická hra / prehliadka podniku

Cieľ: 

efektívnou 
zážitkovou formoug

11:30 – 12:30 obed
12:30 – 15:00 prehliadka podniku / logistická hra

Streda 24 03 2010

zážitkovou formou 
sprostredkovať 
študentom VŠ 

óStreda 24.03.2010
08:30 film o VW SK
09:00 – 10:30 Proces neustáleho zlepšovania (prednáška + diskusia)
10:45 – 12:15 Logistické procesy vo VW SK (prednáška + diskusia)

spojenie teórie         
s praxou 

10:45 12:15 Logistické procesy vo VW SK (prednáška  diskusia)
12:15 – 13:00 obed
13:00 – 13:30 záver, pozvanie na prax



Uni Tag vo VW SK

Prihlásenie na UniTag vo VW SK   
23. – 24.03.2010

Prihlásenie je potrebné do pondelka, 15.3.2010,  14:00 hod, na: 

traineeprogram@volkswagen.sk

do predmetu správy uveďte „IngA“p p y „ g

V správe uveďte svoje meno priezvisko ročník študijný odborV správe uveďte svoje meno, priezvisko, ročník, študijný odbor
a znalosť AJ / NJ 

Katarina.Petrulakova@volkswagen.sk



Trainee program 2010 / 2011

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 
hľadá absolventov VŠ (rok 2010 a 2009) ktorí majú záujem ohľadá absolventov VŠ (rok 2010 a 2009), ktorí majú záujem o 

Trainee program.

Začíname 1. septembra 2010.
Podmienkou prijatia je aktívne ovládanie NJPodmienkou prijatia je aktívne ovládanie NJ.

Svoje žiadosti a životopis zasielajte do 30 apríla 2010 na:Svoje žiadosti a životopis zasielajte do 30.apríla 2010 na:
traineeprogram@volkswagen.sk



Ď k j ť !Ďakujeme za pozornosť !


