
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
TECHNOLÓG I- plánovanie vzoriek 

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: 
 Koordinovať plánovanie výroby vzoriek, zabezpečenie vstupného 

materiálu pomocou SAP 
 Starostlivosť o objednávky vzoriek pre Prototype shopy v Nemecku 
 Zabezpečovať a realizovať balenie a poslanie vyrobených kusov vzoriek 

do Prototype shopu 
 Komunikácia s oddelením nákupu a s projektovým tímom 
 Sledovanie vlastných objednávok a materiálu 
 Koordinácia projektov naprieč spoločnosťou 

 

Požiadavky: 
 znalosť anglického jazyka  na úrovni B2, nemecký jazyk výhodou 

/samostatná kumunikácia v cudzom jazyku/ 
 SŠ/VŠ technického alebo ekonomického zamerania – pozícia je vhodná aj 

pre absolventa, prax vítaná 
 znalosť MS Office, SAP- výhodou /zabezpečíme školenie/ 
 ochota spolupracovať s viacerými oddeleniami a s  výrobnými lokalitami 
 flexibilita a ochota robiť nadčasy 
 schopnosť samostatnej práce a konania  
 aktívny samostatný človek  s logickým myslením so schopnosťou vedieť 

sa presadiť  
 vodičský preukaz skupiny B 

 

Platové podmienky: 
 Min Mesačná mzda od  979 € 

(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 838 €  

 

 

Miesto výkonu práce - Levice 

ZF Slovakia, a.s. 

Personálne oddelenie 

 Ing.Mgr. Jana Kišová 

 Ul. Zeppelina 1 

 934 01 Levice 

 Telefón: 036/6294342 

 Email: jana.kisova@zf.com 

 web: www.zf.com/sk 
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