
LIGHT & ELECTRONICS
 for automotive industry

ODŠTARTUJ KARIÉRU HNEĎ 
PO ŠKOLE - u nás v ZKW

Spoločnosť ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce, člen ZKW Group so sídlom v Rakúsku, patrí k význam ným producentom 
svetlometov pre automobilový priemysel, predovšetkým pre prémiový segment osobných automobilov, motocyk-
lov i nákladných vozidiel. 
História koncernu siaha do roku 1938, na Slovensku pôsobí od roku 2006 zriadením výrobného závodu. Z dôvodu 
ďalšej expanzie aktivít na Slovensku bolo v polovici roku 2010 ako súčasť závodu v Krušovciach vybudované i vlast-
né technologické centrum pre kompletný vývoj svetlometov. Kedže ďalší presun know-how na Slovensko ako aj 
rozširovanie výroby v súčasnosti neustále prebieha, hľadáme vhodných kandidátov na pozície:

ELEKTRONIK PRE NAŠE R&D CENTRUM

PRACOVNÁ NÁPLŇ
• vývoj všetkých elektrických a elektronických komponentov automobil. svetlometov
• technické spracovanie zákazníckych požiadaviek
• príprava a prezentácia elektronických konceptov
• komunikácia s dodávateľmi a zákazníkmi vo veciach súvisiacich s projektami

POŽADUJEME
• vzdelanie technického smeru /elektrotechnické zameranie
• schopnosť aktívnej komunikácie v nemeckom alebo anglickom jazyku
• MS Excel, Word a PowerPoint - pokročilý
• skúsenosti v oblasti návrhu layoutu plošných spojov (PCB) 
• znalosť programovania C, C++ výhodou
• kreativita, presnosť, tímová práca, samostatnosť

KONŠTRUKTÉR PRE NAŠE R&D CENTRUM

PRACOVNÁ NÁPLŇ
• tvorba 3D modelov v programe CATIA V5 alebo NX
• konštruovanie plastových dielov svetlometov
• vývoj nových automobilových svetlometov
• spolupráca v rámci projektového tímu
• spolupráca s oddelením konštrukcie a vývoja svetelných systémov v materskej firme 
       v Rakúsku
POŽADUJEME
• vzdelanie technického smeru
• skúsenosti s 3D modelovaním v CATIA V5 alebo NX
• kreativita, presnosť, tímová práca

SVETELNÝ TECHNIK - PRE NAŠE R&D CENTRUM

PRACOVNÁ NÁPLŇ
• technické spracovanie dopytov zákazníka
• tvorba a prezentácia svetelno-technického konceptu
• kontakt so zákazníkmi a dodávateľmi
• koordinácia výroby svetelnotechnických prototypov
• tvorba 3D modelov v programe CATIA V5 alebo NX
• konštruovanie plastových dielov svetlometov
• vývoj nových automobilových svetlometov
• spolupráca v rámci projektového tímu 

POŽADUJEME
• vzdelanie technického smeru (matematika, fyzika, strojárstvo, elektronika, IT)
• dobrá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
• znalosti optiky - výhodou
• CAD znalosti (CATIA V5) - výhodou
• kreativita, presnosť, tímová práca

Kontakt:  Mgr. Lucia Kubičková
E-mail:   lucia.kubickova@zkw.sk
Tel.:   0908 297 920
Adresa:  ZKW Slovakia s.r.o., 
  Bedzianska cesta 679/375
  956 31 Krušovce, 
  okres Topoľčany
Internet: www.zkw-group.com

https://zkw-group.com/sk/praca/elektronik-vyvoj-automobilovych-svetlometov-2/
https://zkw-group.com/sk/praca/konstrukter-pre-nase-rd-centrum/
https://zkw-group.com/sk/praca/svetelny-technik-vyvoj-svetlometov/


PRACOVNÍK OBSTARÁVANIA VSTREKOVACÍCH FORIEM

PRACOVNÁ NÁPLŇ
• dodávateľské zabezpečenie vstrekovacích foriem pre výrobu plastových výliskov 
• sledovanie a priebežná aktualizácia termínov výroby foriem podľa projektových 

termínov
• rozhodovanie o uvoľňovaní foriem do výroby
• návrh zmien a optimalizácia foriem
• vyhodnocovanie návrhov zmien, rokovania s dodávateľmi
• optimalizácia nákladov na zabezpečenie foriem

POŽADUJEME
• vzdelanie technického smeru
• skúsenosti s obstarávaním vstrekovacích foriem 
• znalosti v oblasti spracovania plastov
• skúsenosti v oblasti výroby a funkcií nástrojov pre plasty

PROCESNÝ INŽINIER - MONTÁŽ          

PRACOVNÁ NÁPLŇ
• plánovanie a obstarávanie výrobných zariadení a montážnych 

liniek riadených cez Siemens Simatic, roboty ABB
• plánovanie toku materiálu, Layout, vypracovanie pracovných 
• návodov, logistické analýzy

POŽADUJEME
• VŠ technického smeru
• znalosť nemeckého alebo anglického jazyka slovom aj písmom

Kontakt:  Ing. Petra Maková
E-mail:   petra.makova@zkw.sk
Tel.:   0918 600 219
Adresa:  ZKW Slovakia s.r.o., 
  Bedzianska cesta 679/375
  956 31 Krušovce, 
  okres Topoľčany
Internet: www.zkw-group.com

PRESVEDČIVÉ FINANČNÉ A NEFINANČNÉ BENEFITY

Stabilná práca v medzinárodnej spoločnosti s najmodernejšími technológiami. 

Podpora talentov, vzdelávanie v oblasti najnovších technológií, interné aj externé školiace kurzy. 

13. a 14. plat, príspevok na dopravu, doprava zdarma firemným autobusom (7 smerov).

Príspevky zo sociálneho fondu (svadba, narodenie dieťaťa,...).

Rozsiahle možnosti kariérneho rastu a budovania profesionálnej kariéry.

Možnosti vzdelávania a nadobúdania praktických skúseností aj v zahraničí.

Firemné športové aktivity, Family Day, vianočný večierok.

Vstupenky do fitness centra, sauny, plavárne a na masáže.

Obedy len za 0,83 €, výber zo 4 druhov jedál, ovocie.    

Prečítaj si o ZKW 

Pošli životopis

Vygoogli si cestu

Pracuj v ZKW Slovakia s.r.o. s nadčasovým vývojovým strediskom. 
Pracuj v spoločnosti, kde vzniká unikátny dizajn.

ZKW Slovakia má viac ako 2.400 zamestnancov. ZKW Slovakia má obrat viac ako 370 mil. eur.

https://zkw-group.com/sk/praca/pracovnik-obstaravania-vstrekovacich-foriem/
https://zkw-group.com/sk/praca/procesny-inzinier-pre-nase-rd-centrum/
https://zkw-group.com/sk/
https://zkw-group.com/sk/domov/kariera/jobquick/?lang=sk
https://goo.gl/maps/2NkWWFpfNg62



