
Trainee program 
pre študentov/absolventov VŠ 

Ste na najlepšej ceste k úspešnému ukončeniu štúdia technického smeru 
alebo ste ho práve úspešne absolvovali? Náš R&D trainee program je skvelá 
príležitosť naštartovať svoju kariéru ako člen jedinečného R&D svetlometov 
na Slovensku. Budete mať možnosť spoznať jednotlivé disciplíny v rámci 
vývoja osvetlenia automobilov a vybrať si ten správny kariérny smer. 

miesto: Krušovce 30 min. od nitry
Úväzok: podľa dohody (plný/čiastočný/brigáda)
MZDA (brutto): 900€ mesačne alebo  6€ /1hod.
Minimálne vzdelanie: aj pre absolventov
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>> nudu?! v žiadnom prípade 
 - kreatívnu prácu a výzvy

>> prácu v medzinárodnej spoločnosti,      
s vývojom a výrobou pod jednou 

strechou

>> napredovanie v cudzích jazykoch, vďaka našim jazykovým 
kurzom a komunikácii so zahraničnými tímami 

              a....

okrem ďalších zaujímavých benefitov, 
skvelé kolegyne a kolegov :)

ZKW SLOVAKIA s.r.o.

Čo budete u nás robiť? Čo budete u nás robiť? 
Spolu s nami vývíjať inovatívne produkty v oblasti 

automobilového osvetlenia >> Podieľať sa 
na technických riešeniach a tímových úlohach pre 
naše projekty >> Pracovať so softvérmi ako sú Catia, Speos, 
LucidShape, Eagle, CANoe...  >> Komunikovať s kolegami v rámci 

oddelenia inžinieringu >> Školiť sa na projektovej úrovni                    
>> Konštrukcia, výkresová dokumentácia, svetelná technika, 

elektronika a ďaľšie  >> Inovovať, napredovať, učiť sa  >> 
Pracovať s najnovšími technológiami  >> Vyvíjať komplexné 
mechatronické systémy  >> Zúčastňovať sa 
vývoji dizajnu automobilov

INFORMÁCIE 
Z PRVEJ RUKY

Lucia Kubičková
       +421 (0) 908 297 920
       lucia.kubickova@zkw.sk

Rada Vám zodpoviem na všetky vaše otázky. 
Napíšte mi alebo rovno zavolajte:

RR&&D svetlometyD svetlomety

Ste študent/ absolvent VŠ Ste študent/ absolvent VŠ 
s technickým zameraním??s technickým zameraním??

ideálne optika, svetelná technika, konštrukcia, 
elektronika a elektrotechnika...

možnosť stať sa 
súčasťou jedného z nášho profi 

tímu a na ďalšom svetle pre niektorú 
z prémiových automobilových značiek

buĎTE súčasťoubuĎTE súčasťou
"innovation“"innovation“

Preferujeme študentov 4. alebo 5. ročníka VŠ /absolventov, ktorí 
už počas štúdia realizovali zaujímavé projekty a budú prínosom 
a podporou pre svojich kolegov. Môžete pracovať min. 3 dni 
v týždni (brigáda, skrátený úväzok) alebo 5 dní (plný úväzok.)


