Trainee program od 1.9.2012
Trainee program je ročný rozvojový program určený pre absolventov VŠ technického
a ekonomického smeru, ktorí chcú rozvíjať svoje odborné znalosti a zaujíma ich ďalší
profesijný rast.
Cieľom programu je získať špecialistov pre odborné útvary a manažérsky dorast.
Aktivity v Trainee programe zahŕňajú rotáciu vo výrobných a nevýrobných útvaroch,
ktoré súvisia s budúcou pozíciou. Počas programu pracujú trainees v projektových
tímoch a absolvujú jazykové, PC kurzy a interaktívne školenia.
Súčasťou je zahraničná stáž v niektorom závode koncernu Volkswgen. Po ukončení
programu sú trainees zaradení na cieľovú pozíciu na odbornom útvare VW SK.
Požadujeme

Ponúkame

· VŠ vzdelanie II. stupňa – absolvent 2012 alebo 2011

· možnosť osobného a kariérneho rastu

· technický resp. ekonomický smer

· vzdelávacie aktivity, odborné a nadodborné školenia

· nemecký jazyk – komunikatívne, anglický jazyk – výhodou

· zaujímavé finančné ohodnotenie, dovolenkový a vianočný
príspevok

· MS Office pokročilý
· vodičský preukaz skup. B
· chuť vzdelávať sa, pracovať na sebe, iniciatívnosť
a flexibilitu, záujem o odborný a osobnostný rast
· schopnosť tímovej práce, zodpovednosť
a komunikatívnosť

· rozsiahly sociálny program (príspevok na dopravu, na
ubytovanie, na domáce a zahraničné rekreácie, bezúročné
pôžičky, zľavy na kúpu automobilu, športové a kultúrne
aktivity, príspevok pri narodení dieťaťa, pri dlhodobej PN, pri
úmrtí, pri pracovnom jubileu, darcom krvi, zdravotná
starostlivosť, stravovanie v závode a pod.)

·
Kariéra Volkswagen Slovakia

Voľné pozície od 1. Septembra 2012
CONTROLLING

PLÁNOVANIE

· analýzy, kalkulácie a vyhodnotenie vývoja
výrobných nákladov; preverovanie prevzatých dát z
koncernových systémov; projekty v rámci oddelenia

· taktovanie linky, zapracovanie technických zmien;
plánovanie zariadení pre produkciu; aktívna účasť
na projektoch oddelenia, zapracovanie a realizácia
úloh vyplývajúcich z projektov v karosárňach VW
SK (AUDI Q7 Nachfolger, Porsche Cayenne FL,
New Small Family E-Up!..)

NÁKUP
· nákupné činnosti v oblasti nákupu projektov resp.
investícií; tvorba a spracovanie ponúk; analýzy trhu;
vyjednávania s dodávateľmi; starostlivosť o nové
nábehy vozidiel z pohľadu nákupu; tvorba
objednávok a rámcových zmlúv
PUBLIC RELATIONS
· aktualizácia intranetových a internetových stránok,
tvorba nových sekcií, prinášanie nových nápadov;
sponzoringové aktivity, výpomoc pri návštevách
a eventoch.
LOGISTIKA DISPOZÍCIE MONTÁŽE
· riadenie toku materiálu: zabezpečovanie materiálu
pre produkciu v správnom čase, množstve a kvalite;
kontrola a optimalizácia stavu zásob; riadenie
technických zmien, riadenie nábehových a
výbehových dielcov; práca v logistických systémoch
LOGISTIKA
· operatívne plánovanie a optimalizácia interných
logistických činností a materiálových tokov v súlade
s Novým logistickým konceptom Inhouse Logistiky;
plánovanie a vyhodnocovanie logistických
dopravných trás, taktovanie, časový manažment,
MTM analýzy; plánovanie transportov,balení, JIT /
JIS; správa logistických databáz
LISOVŇA
· príprava technickej dokumentácie, odborných
stretnutí interných, externých, vytváranie
prezentácií; riadenie pracovníkov, zodpovednosť za
plynulý beh výroby, dodržania rozpočtu a pozitívny
vývoj projektu
NÁSTROJÁREŇ VOZIDIEL/ STAVBA ZARIADENÍ
· v prvej fáze 6-8 týždňová prax v dielni - zbieranie
poznatkov o výrobnom procese komponentov,
zaučenie do čítania konštrukčných výkresov
a kusovníkov; druhá fáza: viactýždňový kvalifikačný
program v centrále VW vo Wolfsburgu - podľa
rýchlosti zaučenia

KVP/ PRODUKČNÝ SYSTÉM
· vytváranie Best-Practice-riešení; príprava a
samostatná realizácia plánovacích a zlepšovacích
workshopov pre nábeh nových vozidiel ; realizácia
interných školení; vývoj štandardov
ZABEZPEČENIE KVALITY
- analýza vozidla resp. jeho časti; koordinácia
procesu odstraňovania chýb, sledovanie
míľnikov, termínov; realizácia nápravných opatrení;
audit motorového priestoru, analýza a vyhľadávanie
kritických miest a častí; podpora analýz
prebiehajúcich reklamácií, spolupráca s odbornými
útvarmi v rámci koncernu VW; rozpoznanie
problémových oblastí; koordinácia a vedenie
činností zameraných na vzdelávací proces
PILOTNÁ HALA
· analýza elektronických systémov; odstraňovanie
chýb v spolupráci s inými oddeleniami; technická
analýza elektronických systémov pomocou vlastnej
diagnostiky vozidla a špeciálnych meracích
prístrojov
ODBORNÝ TÍM New Small Family
· technická podpora, tvorba a spracovanie databázy
chýb a katalogizácia chýb v montážnom procese
Prevádzka v Martine: ZABEZPEČENIE KVALITY
· zabezpečenie kvality vyrábaných a nakupovaných
dielov, ich vzorkovanie vo VW systémoch;
samostatná komunikácia s dodávateľmi,
zákazníkmi, odd. konštrukcie; vypracovávanie správ
o kvalite vyrábaných a nakupovaných dielov
Prevádzka v Martine: PLÁNOVANIE
· optimalizácia sériovej výroby; pri nových projektoch
musia byť stroje dodatočne vybavené nástrojmi a
prostriedkami; zahraničná stáž je plánovaná vo VW
Kassel na odd. Betriebsmittelplanung.

