
Schaeffler Kysuce hľadá študentov
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA 

na Štipendijnú prax:  

• štipendijná prax trvá od 1.9. do 30.6.2020 v rozsahu min. 20 a max. 40 
hodín/mesiac – rozsah bude dohodnutý na výberovom pohovore

• súčasťou štipendijnej praxe je aj absolvovanie jazykového kurzu, náklady 
naň hradí spoločnosť Schaeffler

• štipendijná prax je platená, každý študent, ktorý bude úspešný vo výbe-
rovom procese, podpíše so spoločnosťou Schaeffler Kysuce/Slovensko 
dohodu o poskytnutí štipendijnej praxe

• výška hodinovej mzdy 5EUR/hod. 

Svoje žiadosti nám môžete posielať do 17.7. 2020.  
na Štipendijná prax - prihlasovanie.

Vo svojej žiadosti uveďte aj oblasť, o ktorú máte záujem.

https://ats.nalgoo.com/sk/gate/schaeffler-kysuce/position/25946


Obsadzované pracovné oblasti pre študentov 
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy 
a spojov UNIZA

oddelenie oblasť stručná náplň práce počet miest

AP účtovanie záväzkov 
v cudzom jazyku

pravidelná kontrola platobných upomienok 
(dostávaných poštou vz. SAP) a následné kon-
taktovanie dodávateľov; telefonické overova-
nie zmien bankových údajov u  dodávateľov; 
kontaktovanie dodávateľov a práca na aktu-
álnych projektoch, ako napr.: kontaktovanie 
dodávateľov ohľadom duplicitne dostávaných 
faktúr, faktúr zasielaných na nesprávnu adre-
su, s cieľom zvýšenia počtu faktúr dostávaných 
elektronickou formou (PDF), kontaktovanie do-
dávateľov ohľadom chýbajúcich informácií na 
faktúrach (napr. chýba číslo dodacieho listu, 
DIČ), dopĺňanie emailových adries do master 
dát v  prípade poštou zasielaných platobných 
prevodov
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PI SixSigma analýza, mapovanie a dizajn procesov, štatistic-
ké meranie a spracovanie údajov 1

P4+PI
digitalizácia výrob-

ných systémov/proce-
sov (Industry 4.0)

mapovanie aktuálneho stavu; mapovanie/zo-
stavenie(identifikácia) clenov teamu (v prípade 
potreby medzinárodného); spolupráca pri sta-
noveni optimálneho rozsahu systému pre daný 
výrobný úsek; návrh postupu na zavedenie sys-
tému a jeho uvedenie do praxe (team); design 
výstupov zo systému (reporting dát) (Team )
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HR vzdelávanie 
zamestnancov

člen medzinárodného projektového tímu v ob-
lasti systémového manažmentu kvalifikácii 
a  tréningov: práca v systéme riadenia výučby 
(priraďovanie dát, nastavovanie funkcionality) 
a  predklady podkladov z EN do SK jazyka

1

HR rekruitment  
zamestnancov

tvorba inzercie pracovných miest; správa pub-
likácie inzercie pracovných miest (web portá-
ly, sociálne siete); vyhľadávanie v databázach 
uchádzačov o zamestnanie)
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