
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 
Spoločnosť Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., je súčasťou medzinárodného koncernu Schaeffler, 
s centrálou sídliacou v Nemecku, ktorý patrí k celosvetovým lídrom v oblasti vývoja a výroby 
valivých ložísk ako i komponentov a systémov pre automobilový priemysel a ostatné priemyselné 
odvetvia. Na Slovensku reprezentujú koncern Schaeffler 2 výrobné závody, Schaeffler Kysuce 
a Schaeffler Skalica, ktoré spolu zamestnávajú približne 10.000 zamestnancov. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Schaeffler Slovensko, spol. s r.o. ., Financial Shared Services Center 
Prvé centrum zdieľaných finančných služieb koncernu Schaeffler na Slovensku, so sídlom v Žiline v 
obchodnom centre Aupark.  
Momentálne zamestnáva cca 65 zamestnancov, účtovníkov na účtovanie záväzkov, pohľadávok, 
intercompany faktúr a majetku pre 8 európskych krajín s používaním 8 jazykov (NJ, AJ, FR, TJ, SJ, 
ČJ, MJ, RJ).   
Výborná šanca na získanie cennej praxe v mladom kolektíve s denným využitím cudzích jazykov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
hľadá študentov na  

 

 Štipendijnú prax 
 

cieľová skupina študentov:  
 
študenti III. ročníka Bc. štúdia alebo študenti Ing. štúdia  Strojníckej fakulty, Fakulty prevádzky 
a ekonomiky dopravy a spojov, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií, Fakulty 
Riadenia a Informatiky 
 

Organizačné informácie k praxi:  
 
➢ študenti svoj záujem prejavia zaslaním vyplneného dotazníka 
➢ v mesiacoch jún/júl 2019 prebehnú na jednotlivých oddeleniach výberové konania s uchádzačmi 
➢ Štipendijná prax trvá od 1.9.2019 - 30.6.2019 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 výberovom procese, podpíše so 

spoločnosťou Schaeffler Kysuce/Slovensko, spol. s r.o. Dohodu o poskytnutí štipendijnej praxe  
➢ výška hodinovej mzdy 5EUR/hod.  

 
pozn. študenti, ktorí absolvujú štipendijnú prax v spoločnosti 
Schaeffler, budú po úspešnom ukončení štúdia pri obsadzovaní 
pracovných pozícií v našej spoločnosti uprednostnení 

 
 

Svoje žiadosti nám môžete posielať na uvedenú adresu 
do 24.5. 2019. 

 
Vo svojej žiadosti uveďte aj poradové číslo ponuky, o ktoré máte záujem. 

(označiť môžete aj viacero ponúk) 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

voľné pozície

 SVOJE ŽIADOSTI NÁM MÔŽETE POSIELAŤ NA ADRESU: 
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., Dr. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto • Tel: 041/ 420 53 38 

email: personalne.kysuce@schaeffler.com • web: www. schaeffler.com 



OBSADZOVANÉ POZÍCIE ŠTIPENDIJNEJ PRAXE V AK.ROKU 2019/2020 
 

 

poradové číslo 

ponuky

pre študentov 

fakulty
oddelenie názov pozície stručná náplň práce

počet 

miest

1 SJF ED konštruktér R&D konštrukčný návrh výrobkov a ich variant, vyhotovenie výkresovej 

dokumentácie,používanie 3D software PTC Creo, overenie funkčnosti 

výrobku ako aj jeho vyrobiteľnosti vo výrobe

3

2 SJF ED Technický výpočtár pevnostné štrukturálne ako aj termálne FEM analýzy, Analytické 

prepočítavanie životnosti ložiska ako aj zaťaženia ložiska / systémov, 

overovanie a porovnávanie výsledkov pomocou skušobných správ 

2

3 SJF PI Digitálny podnik tvorba 3D layoutov vytváránie 3D katalógu s modlemi   simulácie materiálových tokov3

4 SJF ET Skúšobný inžinier realizácia skúšobných testov produktov na základe požiadavky zákazníka 3

5 SJF ZS Konštruktér 

jednoúčelových strojov a 

zariadení

konštrukcia meradiel, meracích automatov, vytváranie  montážnych a 

meracích princípov, práca v SAP a Creo 4, zapracovavanie  výkresových 

zmien po uvedení do prevádzky

2

6 SJF, FEIT ZS Spracovanie obrazu Konfigurácia a nastavenie kamerových systémov od IFM, Cognex, 

Neurocheck.
1

7 FEIT - 

automatizácia

ZS PLC programátor
1

8 SJF, FEIT SA Školiace stredisko - 

duálne vzdelávanie

Mechatronika-školiace podklady
1

9 FEIT - 

multimediálne 

technológie

SA Školiace stredisko - 

interné vzdelávanie

Microlearning, videotréningy

1

10

PEDAS, FRI

FSSC - AP referent oddelenia 

záväzkov so znalosťou 

cudzieho jazyka 

(AJ/NJ/FRJ)

pravidelná kontrola platobných upomienok (dostávaných poštou vz. SAP) 

a následné kontaktovanie dodávateľov; telefonické overovanie zmien 

bankových údajov u dodávateľov; kontaktovanie dodávateľov a práca na 

aktuálnych projektoch, ako napr. : kontaktovanie dodávateľov ohľadom 

duplicitne dostávaných faktúr, faktúr zasielaných na nesprávnu adresu, 

s cieľom zvýšenia počtu faktúr dostávaných elektronickou formou (PDF), 

kontaktovanie dodávateľov ohľadom chýbajúcich informácií na faktúrach 

(napr. chýba číslo dodacieho listu, DIČ, ...), doplňanie mailových adries do 

master dat v prípade poštou zasielaných platobných prevodov

3

11

PEDAS, FRI

FFSC - AR referent oddelenia 

pohľadávok so znalosťou 

cudzieho jazyka 

(AJ/NJ/FRJ))

kontrola kreditnych (Credit management) kmenovych dat (poistne limity; 

kreditne poistenie) tretich zakaznikov v SAP-e a ich zosuladenie s 

koncernovymi smernicami, kontaktovanie poistovatela pohladavok za 

ucelom zvysenia poistneho krytia u rizikovych zakaznikov, kontrola 

spravnosti hlasenia sald na poistovatela pohladavok a zosuladenie podla so 

zmluvnym hlasenim 

1

12 SJF, PEDAS P2 Six sigma Podpora pri yellow a green belt projektoch 1

13 SJF, PEDAS P2Q Kvalita vo výrobe Odhaľovanie triviálnych chýb 1


