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  MES Špecialista 
 
Location: Dolné Vestenice 
NAŠA SPOLOČNOSŤ 
Ako jeden z popredných svetových dodávateľov pre 

automobilový priemysel vyvíjame produkty a riešenia, 

ktoré každý deň plnia sny ľudí o mobilite. Bezpečnosť, 

pohodlie, udržateľnosť a industrializácia budúcej 

technológie sú len niektoré z našich kľúčových oblastí, 

v ktorých už teraz zmysluplne meníme životy ľudí. Naše 

inovácie pomáhajú robiť svet lepším a bezpečnejším, 

čo nás poháňa. 

 

POPIS PRACOVNÉHO MIESTA: 
> analýza a dokumentácia výrobných procesov v 

závode 

> definovanie jednotného procesu spolu s pracovníkmi 

ako základ pre špecifikáciu riadenia 

projektov/projektového manažmentu 

> príprava špecifikácie spolu so všetkými držiteľmi 

procesu 

> špecifikácia potrebného hardvéru na implementáciu 

> implementácia funkcií v rámci definovaného 

globálneho štandardu 

> podpora pri zbere a overovaní ponúk od 

poskytovateľov služieb na špecifikované funkcie 

> podpora pre Go-Live vo výrobe 

> školenie zamestnancov a školiteľov v SAP ME 

> odovzdanie projektu kolegom na mieste s príslušnou 

dokumentáciou SAP ME 

> Dokumentácia a implementácia uznaných zlepšení v 

procese a SAP ME 

 

 
 
 

ČO OČAKÁVAME: 
> úplne stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. 

stupňa (technický, strojársky, IT smer) 

> ovládanie SAP 

> logické myslenie 

> poznanie procesov  

> znalosť anglického jazyka 

 
ČO PONÚKAME: 
> 950€ 

> Rôzne benefity: homeoffice, flexibilný pracovný čas,  13. a 14. plat 

vo výške 75% priemerného mesačného platu, valorizácia 1 x 

ročne,  100€/mesačne dochádzkový bonus, príspevok 240€/ročne 

do III. dôchodkového piliera, príspevok na stravovanie a pitný 

režim, odmeny pri životných a pracovných jubileách, vzdelávacie 

programy a jazykové kurzy 

 
INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ A 
PONÚKANOM PRACOVNOM MIESTE 
> Termín nástupu: 1.1.2022 
> Pracovný pomer na dobu: určitú do 31.12.2022 
 
POŽIADAJTE O PRACOVNÉ MIESTO TERAZ: 
Vaša žiadosť o zamestnanie bude zaevidovaná v našej databáze 

uchádzačov o zamestnanie a spolu s ostatnými podkladmi ju 

dôkladne posúdia pracovníci personálneho oddelenia. Kontaktovať 

budeme iba vybraných uchádzačov. 

 V prípade Vášho záujmu zašlite  žiadosť spolu so šktruktúrovaným 

životopisom na e-mail: uchadzaci.dv@continental.com alebo 

odovzdajte na Personálnom oddelení spoločnosti CTVCS. 

Bližšie informácie o pracovnom mieste: Tel. kontakt 046/ 5177 212. 

Gumárenská 395/19, 972 23 Dolné Vestenice 

www.contitech.sk I www.conti-online.com I www.continental-

people.com 

 

 

 


