
 

 

 
Máte záujem? Pošlite nám Vašu žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu  so 

štruktúrovaným životopisom na adresu spoločnosti alebo email: zamestnanie@zf.com 

 

Teraz je ten správny čas vybrať si smer Vašej budúcnosti so ZF, poprednou 
globálnou technologickou spoločnosťou. 

 

 

 

 

 
PLÁNOVAČ KVALITY - NEMECKO 

Koncern ZF je celosvetovo tretím 
najväčším dodávateľom pre 
automobilový priemysel. 
Spoločnosť ZF Slovakia patrí 
medzi najväčších a 
najstabilnejších zamestnávateľov. 
Na Slovensku zamestnáva 3000 
zamestnancov.  

Výroba v závode Trnava: spojky, 
dvojhmotové zotrvačníky,  meniče 
krútiacehio momentu.              

Výroba v závode  Levice: moduly 
hnacieho ústrojenstva, 
technológie tlmenia, podvozkové 
komponenty. 

 

 
 

Náplň práce: 
 pokročilé plánovanie kvality (nové produkty alebo zmeny procesov); APQP 
 koordinácia auditov a návštev zákazníkov a sledovanie výsledných úloh 
 koordinácia počiatočných správ o vzorkách zákazníkovi (PPAP, VDA) 
 kvalitné monitorovanie KPI v príslušnej výrobnej oblasti a zavedenie a 

implementácia zlepšení 
 plánovanie a vykonávanie auditov na overenie efektívnosti systému riadenia 

kvality (audit procesu) implementácia požiadaviek zákazníka do systému 
riadenia kvality 

 udržiavanie procesov, aby boli v súlade s platnými špecifikáciami, normami a 
požiadavkami zákazníkov 
 

Požiadavky: 
 vzdelanie strojárskeho alebo technického zamerania – odbor kvalita 

produkcie 
 znalosť v oblasti štatistických nástrojov kvality 
 znalosť kvalitatívnych noriem a techník – APQP, 8D report 
 znalosť postupov riešenia problémov 
 komunikačné, jazykové (AJ, NJ) a organizačné schopnosti 
 precíznosť, systematickosť 
 vhodný kandidát bude vyslaný na zaškolenie do Nemecka na obdobie  dvoch 

rokov 

 

Platové podmienky: 
 Mesačná mzda od 1353 € 

(vrátane základnej zložky mzdy*, bonusov a prémií) 

 

Ďalšie platové benefity podľa Kolektívnej zmluvy: 
 zmenové príplatky  
 13. plat 
 14. plat 
 vernostné 
 príplatok na dopravu 
 pracovné jubileum 
 DDS do výšky až 6% príspevok zamestnávateľa 
 ďalšie mimoriadne odmeny  

* z toho základná zložka mesačnej mzdy podľa §62 ods. 2 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v znení neskorších predpisov: od 1176 €  
 

 

 

Miesto výkonu práce - Levice 

ZF Slovakia, a.s. 

Personálne oddelenie 

 Mgr. Alena Pulišová 

 Ul. Zeppelina 1 

 934 01 Levice 

 Telefón: 036/6294641 

 Email: alena.pulisova@zf.com 

 web: www.zf.com/sk 
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