
 

 

Náplň práce: 

- Monitorovanie a vyhodnocovanie výrobných postupov a 

podpora výroby, implementácia nových technologických 

postupov  

- Navrhovanie možností vylepšenia, modernizácie a 

automatizácie strojov, zariadení a výrobných liniek  

- Spolupráca pri preberaní a zavádzaní nových strojov a 

zariadení do výroby  

- Optimalizácia výroby, pracovísk a pracovného priestoru v 

oblasti využitia zariadení, materiálu, ľudí a ostatných 

zdrojov  

- Zodpovednosť za pridelené procesy, riadenie pridelených 

projektov  

- Zavádzanie projektov na skracovanie a kontrolu 

priebežných dôb, na zvyšovanie produktivity  

- Analyzovanie nezhôd a návrh nápravných opatrení  

- Vypracovávanie technologickej dokumentácie, 

pracovných postupov a ich zavádzanie  

- Vykonávanie školení v prípade špeciálnych procesov  

- Spolupráca s ostatnými oddeleniami na riešení 

technických a technologických problémov  

 

 

 

 

 

Požiadavky: 

- vysokoškolské vzdelanie – technické zameranie 

- znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka na pokročilej 

úrovni (podmienkou) 

- aktívna znalosť práce s PC – MS Office 

- analytické myslenie a technický rozhľad 

- skúsenosti s prácou na projektoch sú vítané 

- schopnosť tímovej spolupráce 

 

Ponúkame: 

- práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti 

- flexibilný prac. čas, každoročná úprava miezd, 13. plat 

- príjemné pracovné prostredie, priateľský kolektív 

- možnosť odborného rastu, rôzne vzdelávacie aktivity 

- široký a zaujímavý sociálny program 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Náš pracovný tím vo Vrbovom práve hľadá nového 

kolegu/ kolegyňu na pozíciu: 

 

Produktový inžinier 
(m/ž) 

SEMIKRON je jedným z popredných svetových výrobcov výkonových modulov a systémov. V priebehu viac ako 

60-ročného pôsobenia boli kľúčom k úspechu SEMIKRONu vždy naši ľudia. S viac ako 3.000 zamestnancami    

v 30 dcérskych spoločnostiach po celom svete vyvíjame nové technológie. Naše výrobky sú jadrom moderných 

energeticky účinných motorových pohonov a priemyselných automatizačných systémov. Ďalšie oblasti použitia 

zahŕňajú obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie, trakčné, napájacie zdroje, ako aj hybridné a 

elektrické úžitkové vozidlá. 

Miesto výkonu práce:           Vrbové (okres Piešťany) 

Termín nástupu:                   ihneď, resp. dohodou   

Druh pracovného pomeru:   hlavný pracovný pomer 

 

KONTAKT 

Ing. Eva Uhlíková, personálne oddelenie  

SEMIKRON, s.r.o., Šteruská 3, 922 03 Vrbové  

Tel:  033/ 3270 205, 0910-856 000 

E-Mail:  job.sksk@semikron.com 

Web:  www.semikron.com  


