KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE R&D
Vaša zodpovednos :
 Plánuje a realizuje sériové projekty a podporuje tím výrobného závodu na sériovú výrobu
 Kontroluje sériový chod projektov HVAC, riadenie zmien, optimalizáciu nákladov a zisku
 Zodpovedá za riadenie oddelení, dátumov a dodávok zákazníkovi
 Zodpovedá za kontrolu opatrení na zníženie nákladov
 Sledovanie plánov rekvalifikácie
 Odborné riadenie a podpora multidisciplinárnych tímov
 Zodpovedá za splnenie cie ov projektu
 Zodpovedá za dodržanie všetkých mí nikov projektu
 Zodpovedá za dodržiavanie rozpočtu
 Zodpovedá za kontrolu a úspešnú implementáciu všetkých plánovaných zmien so zákazníkom a dodávate mi
 Globálny zmenový manažment (SAP, GTA+)
 Komunikácia so zákazníkmi, dodávate mi
 Interné reportovanie
Váš profil:
 Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 Minimálne 3 roky praxe v automobilovom priemysle (skúsenos s vedením projektu)
 Znalosti v odbore Business Administration, výroby a riadenia projektov
 Skúsenosti s product development process (PDP)
 Orientácia na zákazníka
 Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
 Znalos MS Office, dobré IT zručnosti, SAP - výhoda
 Orientácia na výsledky, zodpovednos a autonómny pracovný štýl
 Dobré komunikačné schopnosti a prezentačné zručnosti
 Inovatívne myslenie
 Ochota cestova

U nás nájdete:







stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
základnú mzdu od 1 900 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
variabilnú zložka mzdy
možnos profesijného rastu
príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
výber zamestnaneckých benefitov
zaškolenie expertmi z Nemecka
flexibilný pracovný čas
závodné stravovanie
odmena pre darcov krvi
odmena za odpracované roky

príspevok na DDS
vianočná poukážka
dovolenkový príspevok
príspevok na saunu, plaváre , masáže

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom (SJ a AJ) na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

Vývojový CAD Dizajnér PRE R&D
Vaša zodpovednos :
 Návrh plastových dielov
 Dizajn pre vyrobite nos pod a Mahle Bill of Design (BOD) a Bill of Process (BOP)
 Dizajn pre finálnu montáž - automotive
 Zodpovednos za tvorbu 3D modelov, 2D a technickej dokumentácie, zostavenie tolerancií
 Balenie, potvrdený funkčný dizajn
 Globálny zmenový manažment (SAP, GTA+)
 Aktívny tímový hráč v projekte vývoja produktov (PDP) a ich sériovej výroby
 Komunikácia so zákazníkmi, dodávate mi a výrobcami foriem
 Spolupráca s vedúcim tímu a interným oddelením
Váš profil:
 Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania - strojársky inžinier
 Minimálne 3 roky praxe v automobilovom priemysle (preferujeme - klimatizačná technika)
 Skúsenosti s dizajnom častí pre automobilový priemysel výhodou (CATIA V5 /NX -3D Solid /2D)
 Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
 Znalos automobilových štandardov: FMEA (Analýza chýb a efektov), ...
 Znalos MS Office, SAP - výhoda
 Kreatívne/Inovatívne a ekonomické myslenie
 Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
 Základná znalos termodynamiky, elektrotechniky a vedenia projektov

U nás nájdete:







stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
základnú mzdu od 1 600 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
variabilnú zložka mzdy
možnos profesijného rastu
príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
výber zamestnaneckých benefitov

zaškolenie expertmi z Nemecka
flexibilný pracovný čas
závodné stravovanie
odmena pre darcov krvi
odmena za odpracované roky

príspevok na DDS
vianočná poukážka
dovolenkový príspevok
príspevok na masáže
dodatková dovolenka pre mamičky

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom (SJ a AJ) na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

TESTOVACÍ TECHNIK PRE R&D
Vaša zodpovednos :








Vykonávanie testov na moduloch HVAC (meranie teploty, tlaku, prúdenia vzduchu a meranie hluku)
pod a špecifikácií Mahle a požiadaviek zákazníka
Podpora všetkých testovacích aktivít ako aj podpora Výrobných inžinierov, Inžinierov kvality (analýza
základných príčin týkajúca sa problémov kvality, záručných reklamácií, validácie zmien nástrojov, ...)
Príprava / modifikácia usporiadania (stojanov) pre skúšobné vzorky (mechanické, elektrické)
Príprava a vyhodnotenie protokolov o skúškach (všetky pozorovania počas testovania musia by jasne
zdokumentované)
Príprava HVAC komponentov v modelovacej dielni pre meranie
Aktívna účas na analýze testovacích dát s cie om identifikova problémy, ktoré pomôžu tímu pri riešení
problémov
Prevádzka a jednoduchá údržba testovacieho zariadenia

Váš profil:
 Stredoškolské vzdelanie elektro-technického zamerania (meracie systémy a chladenie je výhodou)
 Minimálne 2-3 roky praxe v automotive (najlepšie klimatizačná technika)
 Dobre zručnosti s meraním a meracou technikou
 Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
 Znalos MS Office, dobre IT zručnosti, SAP - výhoda
 Dobré manuálne zručnosti
 Kreatívne/Inovatívne myslenie

U nás nájdete:







stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
základnú mzdu od 1 000 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
variabilnú zložka mzdy
možnos profesijného rastu
príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
výber zamestnaneckých benefitov
zaškolenie expertmi z Nemecka
flexibilný pracovný čas
závodné stravovanie
odmena pre darcov krvi
odmena za odpracované roky

príspevok na DDS
vianočná poukážka
dovolenkový príspevok
príspevok na masáže
dodatková dovolenka pre mamičky

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom (SJ a AJ) na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

TECHNIK PRE VÝROBU PROTOTYPOV (HVAC OPERÁTOR) PRE R&D
Vaša zodpovednos :
 Vybudovanie prototypov HVAC pod a výkresu, kusovníka a kontrolného plánu alebo náčrtov. Upravi sériový
HVAC pre vývojové úlohy.
 Budovanie prototypov HVAC
 Modifikácia HVAC a komponentov (napríklad kinematika)
 Podpora oddelenia kvality (zdokumentovanie možností zlepšenia)
 Dokumentácia možných porúch (návrhy na zlepšenie)
 Komunikácia o možnostiach zlepšovania so zodpovedným inžinierom
 Montáž prístroja na skúšobné body v sériových dieloch.
 Zlepšovanie / pripomienkovanie výrobnej stratégie C-vzoriek na zlepšenie sériovej stratégie
Váš profil:
 Stredoškolské vzdelanie technického zamerania
 Minimálne 5 rokov praxe ako mechanik
 Skúsenosti s elektronikou, minimálne na základnej úrovni
 Skúsenos s frézovaním, sústružením, spojovacími technológiami
 Známy s nastavením plastových častí (napríklad PP, PA66 GF)
 Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
 Znalos MS Office

U nás nájdete:







stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
základnú mzdu od 1 000 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
variabilnú zložka mzdy
možnos profesijného rastu
príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
výber zamestnaneckých benefitov
zaškolenie expertmi z Nemecka
flexibilný pracovný čas
závodné stravovanie
odmena pre darcov krvi
odmena za odpracované roky

príspevok na DDS
vianočná poukážka
dovolenkový príspevok
príspevok na masáže
dodatková dovolenka pre mamičky

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom (SJ a AJ) na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

TECHNIK PRE VÝROBU PROTOTYPOV (HVAC ELEKTRONIKA) PRE R&D
Vaša zodpovednos :
 Zodpovednos za elektrickú skúšku HVAC a komponentov (napr. PTC, káblových zväzkov). Budovanie a
testovanie vysokonapä ového PTC (HV PTC).
 Elektronický test prototypov HVAC
 Vytváranie / nastavenie káblových zväzkov (prototypy)
 Dodržiavanie bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa prototypov vysokého napätia (EFK)
 Testovanie / zostavenie HV PTC
 Úprava prototypu HVAC (elektrický, mechanický)
 Dokumentácia výsledkov skúšok
 Vytvori softvérový program pre pohony.
Váš profil:
 Stredoškolské vzdelanie elektronického zamerania
 Minimálne 5 rokov praxe ako elektronický technik
 Skúsenos s frézovaním, sústružením, spojovacími technológiami
 Certifikát alebo ekvivalent EFK (Elektrofachkraft)
 Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
 Znalos MS Office

U nás nájdete:







stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
základnú mzdu od 1 000 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
variabilnú zložka mzdy
možnos profesijného rastu
príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
výber zamestnaneckých benefitov
zaškolenie expertmi z Nemecka
flexibilný pracovný čas
závodné stravovanie
odmena pre darcov krvi
odmena za odpracované roky

príspevok na DDS
vianočná poukážka
dovolenkový príspevok
príspevok na masáže
dodatková dovolenka pre mamičky

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom (SJ a AJ) na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

INŽINIER PROCESNÉHO PLÁNOVANIA PRE R&D
Vaša zodpovednos :













Vývoj a spúš anie montážnych zariadení pre výrobu HVAC klimatizačných modulov (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)
Zozbiera a vysvetli skúsenosti získané zo sériovej výroby s návrhom produktu za účelom zlepši kvalitu výrobkov a výrobný
dizajn pracovísk pre nové projekty
Plánovanie montážnych sekvencií a montážnych pozícií pre klimatizačné jednotky HVAC vrátane potrebných kontrol kvality
počas montáže
Vypočíta potrebné časy montáže (MTM)
Definova , prediskutova a optimalizova koncepcie usporiadania výrobnej linky a materiálového toku pre nové projekty s
výrobnými závodmi
Definova a popísa potrebné zariadenia / testovacie stanice pre výrobu klimatizácií HVAC
Vypracova analýzu rizík a definova výrobnú koncepciu kvality (P-FMEA)
Identifikova a rieši základné príčiny technických prestojov počas nábehu výroby (riadenie nábehu výroby na mieste)
Obstaranie výrobných montážnych zariadení (uvo nenie designu zariadení, sledovanie/kontrola výroby zariadení, uvo nenie
zariadení u dodávate a a povolenie vývozu do výrobného závodu)
Implementácia montážnych zariadení a uvedenie do prevádzky v závodoch (koordinácia montáže zariadení, tréning a skúšky,
zber otvorených bodov a koordinácia nápravných opatrení, uvo nenie procesu)
Koordinácia potrieb medzi vývojom produktu a výrobou (napr. plán skúšok/testov a následné prispôsobenie zariadení)
Prispôsobenie a zlepšenie výrobných montážnych procesov v sériovej výrobe

Váš profil:
















Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
Minimálne 2-3 roky praxe v automotive (procesné plánovanie)
Skúsenosti s dizajnom/návrhom strojov
Základné znalosti o riadení montážnych zariadení (PLC Siemens S7) a dostupných testovacích technológií (kamerové systémy,
snímače, skúšky tesnosti, elektrické skúšky ...)
Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
Znalos MS Office, SAP - výhoda
Znalos /a práca s :
FMEA (Analýza príčin a dôsledkov)
Lean management (metódy, TPM & SMED, výroba, logistika), Ergonómia
Value stream
Štúdia spôsobilosti procesu
Projektový manažment
Orientácia na výsledky, tímová práca, zodpovednos a autonómny pracovný štýl
Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
Inovatívne myslenie

U nás nájdete:







stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
základnú mzdu od 1 600 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
variabilnú zložka mzdy
možnos profesijného rastu
príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
výber zamestnaneckých benefitov
zaškolenie expertmi z Nemecka
príspevok na DDS
flexibilný pracovný čas
vianočná poukážka
závodné stravovanie
dovolenkový príspevok
príspevok na masáže
odmena pre darcov krvi
dodatková dovolenka pre mamičky
odmena za odpracované roky

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom (SJ a AJ) na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

INŽINIER PRE VSTREKOVANIE PLASTOV A FORMY PRE R&D
Vaša zodpovednos :
 Definova koncept vstrekovacej formy na základe 3D modelu
 Vytvori kalkuláciu nákladov na koncepciu vstrekovacej formy pomocou štandardného softvéru na výpočet
nákladov (Schmale)
 Vytvori nákladovú brzdu alebo ju skontrolova od externého výrobcu vstrekovacích foriem
 Definova špecifikáciu vstrekovacej formy a zoh adni našu firemnú globálnu špecifikáciu pre formy
 Zača proces internej objednávky (ERO)
 Prerokova a uvo ni dizajn formy u nášho dodávate a
 Definova a naplánova skúšky u našich dodávate ov
 Analyzova výsledky - reporty meraní a definova nápravné opatrenia s projektovým tímom a dodávate om
foriem
 Uvo ni vstrekovacie formy, nástroje na odoslanie
 Naplánova skúšky v našom výrobnom závode a splni podmienky pre prebranie vstrekovacej formy, nástroja
 Vyhodnoti potrebné opravy a zmeny na vstrekovacej forme, nástroji a podporova ich
 Komunikova odchýlky na vstrekovacích formách, nástrojoch ako aj rieši problémy s dodávate mi
 Zaháji , podporova a vyhodnoti Reológiu v BES a diskutova o výsledkoch s BES a dizajnérom
Váš profil:
 Vysokoškolské vzdelanie / Stredoškolské vzdelanie – technického zamerania
 Minimálne 3 roky praxe v oblasti vstrekovania plastov, proces vstrekovania plastov, skúsenosti s vedením
projektov
 Prax s nastavovaním vstrekolisov
 Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
 Znalos MS Office, dobré IT zručnosti (CAD viewer), SAP - výhoda
 FMEA (Analýza príčin a dôsledkov) - analýza rizík
 Proaktívny a autonómny pracovný štýl
 Tímová spolupráca
 Ochota cestova (po celom svete)

U nás nájdete:
 stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
 základnú mzdu od 1 600 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
 variabilnú zložka mzdy
 možnos profesijného rastu
 príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
 výber zamestnaneckých benefitov
zaškolenie expertmi z Nemecka
príspevok na DDS
flexibilný pracovný čas
vianočná poukážka
závodné stravovanie
dovolenkový príspevok
odmena pre darcov krvi
príspevok na masáže
odmena za odpracované roky
dodatková dovolenka pre mamičky

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom (SJ a AJ) na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

PLANOVAČ BALENIA PRE R&D
Vaša zodpovednos :
 Plánovanie a definovanie balenia
 Zarovnanie špecifikácií balenia s projektovým tímom, výrobným závodom a zákazníkom
 Výpočet nákladov na balenie
 Kontrola dizajnu s dodávate mi, inžinierom procesného plánovania a výrobným závodom
 Uvo nenie a odovzdanie balenia
 Technická koordinácia, diskusie, rokovania a riešenie problémov s dodávate mi
 Zabezpečenie požiadaviek zákazníkov na balenie
 Konštrukcia a kontrola balenia v CAD-e;
 Riadenie zmien;
 Definícia noriem pre balenia
 Vytvorenie technickej dokumentácie
Váš profil:
 Vysokoškolské vzdelanie technického alebo logistického zamerania (technológia balenia)
 Minimálne 3 roky praxe v oblasti balenia alebo logistických plánovacích úloh, pozna a používa metódy
projektového riadenia
 Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
 Znalos MS Office, dobre IT zručnosti (CAD viewer), SAP - výhoda
 FMEA (Analýza príčin a dôsledkov) - analýza rizík
 Proaktívny a autonómny pracovný štýl
 Schopnos pracova v tíme
 Schopnos cestova

U nás nájdete:
 stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
 základnú mzdu od 1 300 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
 variabilnú zložka mzdy
 možnos profesijného rastu
 príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
 výber zamestnaneckých benefitov
zaškolenie expertmi z Nemecka
flexibilný pracovný čas
závodné stravovanie
odmena pre darcov krvi
odmena za odpracované roky

príspevok na DDS
vianočná poukážka
dovolenkový príspevok
príspevok na masáže
dodatková dovolenka pre mamičky

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom (SJ a AJ) na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

TESTOVACÍ INŽINIER (HVAC) PRE R&D
Vaša zodpovednos :
 Plánovanie, koordinácia špecifických testovacích aktivít a podpora inžinierov z rôznych oddelení / Výroba, Kvalita
/ s oh adom na špecifické požiadavky (rekvalifikácia, analýza základných príčin týkajúca sa kvality, záručných
reklamácií, validácia zmien nástroja,...)
 Spracovanie a analýza validačných testov pre HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)
 Vývoj a spracovanie dokumentácie nových testovacích postupov
 Vývoj produktu (HVAC) tak, aby sp al požadovaný výkon a špecifikácie zákazníka
 Aktívna účas v teame (úzka spolupráca s inžinierom pre simulácie, produktovým team leaderom)
 Skúsenosti so simuláciou sú výhodou
 Komunikácia výsledkov s internými a externými zákazníkmi. Prezentácia výsledkov validácie a návrhov na
produktové zmeny
Váš profil:
 Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania (odbor : strojárstvo, energetika), (najlepšie klimatizačná
technika)
 Minimálne 2-3 roky praxe v automobilovom priemysle
 Dobré znalosti v oblasti termodynamiky, hydrodynamiky, metrológie
 Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
 Znalos MS Office, FMEA, dobré IT zručnosti
 Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
 Kreatívne / Inovatívne myslenie

U nás nájdete:







stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
základnú mzdu od 1 400 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
variabilnú zložka mzdy
možnos profesijného rastu
príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
výber zamestnaneckých benefitov

zaškolenie expertmi z Nemecka
flexibilný pracovný čas
závodné stravovanie
odmena pre darcov krvi
odmena za odpracované roky

príspevok na DDS
vianočná poukážka
dovolenkový príspevok
príspevok na masáže
dodatková dovolenka

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 77.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

TESTOVACÍ INŽINIER (NVH) PRE R&D
Vaša zodpovednos :
 Plánovanie, koordinácia špecifických testovacích aktivít a podpora inžinierov z rôznych oddelení / Výroba, Kvalita /
s oh adom na špecifické požiadavky (rekvalifikácia, analýza základných príčin týkajúca sa kvality, záručných reklamácií,
validácia zmien nástroja,...)
 Spracovanie a analýza validačných testov pre HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)
 Vývoj a spracovanie dokumentácie nových testovacích postupov
 Vývoj produktu (HVAC) tak, aby sp al požadovaný výkon a špecifikácie zákazníka
 Aktívna účas v teame (úzka spolupráca s inžinierom pre simulácie, produktovým team leaderom)
 Skúsenosti so simuláciou sú výhodou
 Komunikácia výsledkov s internými a externými zákazníkmi. Prezentácia výsledkov validácie a návrhov na produktové
zmeny
Váš profil:
 Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania, strojársky/energetický inžinier (najlepšie klimatizačná technika)
 Minimálne 2-3 roky praxe v automobilovom priemysle
 Dobré znalosti v oblasti termodynamiky, hydrodynamiky, metrológie
 Aktívna znalos anglického jazyka - Stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhoda
 Znalos MS Office, FMEA, dobré IT zručnosti
 Dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
 Kreatívne/Inovatívne myslenie

U nás nájdete:







stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
základnú mzdu od 1 400 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
variabilnú zložka mzdy
možnos profesijného rastu
príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
výber zamestnaneckých benefitov

zaškolenie expertmi z Nemecka
flexibilný pracovný čas
závodné stravovanie
odmena pre darcov krvi
odmena za odpracované roky

príspevok na DDS
vianočná poukážka
dovolenkový príspevok
príspevok na masáže
dodatková dovolenka

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

KRÁČAJTE VAŠOU CESTOU SPOLU S MAHLE
MAHLE je celosvetovým popredným výrobcom komponentov a systémov pre spa ovacie motory,
klimatizácie a chladenie motorov.
Koncern zamestnáva 78.000 zamestnancov v 170 výrobných závodoch a 16 významných výskumných
a vývojových centrách.

Pre náš závod v Senici h adáme uchádzačov na pozíciu:

INŽINIER PREVENTÍVNEJ KVALITY (HVAC, E/E)
Vaša zodpovednos :
•
Zodpovednos za riadenie kvality projektov s electrickými a electronickými systémami a komponentami
•
Zodpovednos za plnenie špecifických požiadaviek zákazníka týkajúcich sa kvality ako aj štandardov v rámci
automobilového priemyslu (APQP, PPAP,IPC, SAE, AEC, ISO/TS 16949, ISO 9001:2000, at )
•
Identifikácia, vyhodnocovanie a analýza rizík elektrických a elektronických systémov a komponentov pracujúcich s
nízkym a vysokým napätím
•
Plánovanie, koordinácia a kontrola procesov kvality v rámci výrobného a zákazníckeho re azca
•
Príprava technického a bezpečnostného konceptu produktov
•
Komunikácia so zákazníkmi a riešenie zákazníckych reklamácii
Váš profil:
•
Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania (odbor :strojárstvo, elektrotechnika, mechatronika )
•
Technické myslenie, znalos elektrických a elektronických komponentov a systémov v automobilovom priemysle
•
Znalos komunikačných systémov napr. LIN a CAN
•
Skúsenos s riadením kvality a projektov v automobilovom priemysle, (skúsenosti s vývojom elektroniky výhodou)
•
Skúsenos a znalos postupov a techník moderného plánovania kvality APQP (Advanced Product Quality Planning);
FMEA; FTA;PPAP
•
Skúsenos a znalos so zabezpečením bezpečnostných požiadaviek elektrických komponentov
•
Ochota cestova , analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia, vyjednávanie
•
Aktívna znalos anglického jazyka a nemeckého jazyka – C1/C2 pokročilý/expert
•
Dobrá znalos MS Office, SAP

U nás nájdete:







stabilné zamestnanie s pravidelným mesačným príjmom
základnú mzdu od 1 600 € / brutto mesačne (v závislosti od preukázaných schopností a praxe)
variabilnú zložka mzdy
možnos profesijného rastu
príležitos sta sa súčas ou vývojového tímu v automobilovom priemysle
výber zamestnaneckých benefitov
zaškolenie expertmi z Nemecka
príspevok na DDS
flexibilný pracovný čas
vianočná poukážka
závodné stravovanie
dovolenkový príspevok
odmena pre darcov krvi
príspevok na masáže
odmena za odpracované roky
dodatková dovolenka

V prípade Vášho záujmu zašlite svoju žiados so životopisom na adresu:
praca.senica@sk.mahle.com alebo
osobne na personálne oddelenie MAHLE Behr Senica, s.r.o., Čáčovská cesta 1447/1, 905 01 Senica

