
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
ZF PS Koordinátor I. 

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: 
• koordinovanie a zavádzanie princípov ZF Production System  
 • koordinovanie interných školení v oblasti ZF Production System  
 • spolupráca na zavádzaní princípov ZF Production System formou práce  v 
projektových  tímoch  
 • aktívne presadzovanie procesov zmeny v zmysle filozofie ZF Production 
System  
 • využívanie harmonizačných metód ZF Production System  v zmysle 
zapracovania do podnikových procesov  
 • podieľanie sa na zlepšovateľskom hnutí  
 • organizovanie a vedenie workshopov týkajúcich sa princípov ZF Production 
System   
  

Požiadavky: 
 • VŠ I. ,II., III. stupňa  – technického zamerania  
 • skúsenosti  s modernými nástrojmi riadenia štíhlej výroby  
 • osvedčenie Expert normovač 
 • komunikatívnosť a ochota pracovať v tíme  
 • zodpovednosť, samostatnosť, analytické myslenie  
 • znalosť anglického jazyka na úrovni na B2  
 • užívateľská znalosť (EXCEL, WORD , PowerPoint MS OFFICE ...) 
 • skúsenosti na obdobnej pozícii výhodou 
 • termín nástupu 01.03.2020 

 
Platové podmienky: 
▪ Mesačná mzda od 1368 € 

(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 3% 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  1191€  

 

 

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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