Inžinier Kvality (dlhodobá brigáda pre študenta)
Si kreatívny, šikovný a máš fantáziu? Ozvi sa!
B/S/H/ výzva pre Tvoju budúcnosť
Spoločnosť B/S/H/ ponúka príležitosť pre študentov, ktorí si potrebujú zmysluplne splniť svoje
študijné povinnosti, či odborne rásť v tíme softvérových a hardvérových profesionálov. Kontakt
s inovatívnym vývojárskym prostredím zahraničnej spoločnosti je tou najlepšou praxou pre
teba, študenta, ktorý po absolvovaní štúdia hľadá stabilnú spoločnosť s fungujúcou firemnou
kultúrou a zaujímavými projektami z viacerých oblastí.
Stručná charakteristika spoločnosti
Spoločnosť B/S/H/ vznikla v roku 1967 spojením medzi spoločnosťami Robert-Bosch GmbH
a Siemens AG. Firma B/S/H/ pôsobí v 14 krajinách po celom svete. Výrobný závod v
Michalovciach vznikol v roku 1993 ako divízia spoločnosti SIEMENS Automotive. Koncom
roka 1998 ho prebral jeho najväčší zákazník B/S/H/ Hausgeräte GmbHa a tak vznikla
samostatná spoločnosť B/S/H/ Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, ktorá sa v súčasnosti
zaoberá výrobou motorov a pohonov pre domáce spotrebiče a vývojom elektrických a
elektronických súčasti domácich spotrebičov. Pracujeme pre výnimočné svetové značky
BOSCH, SIEMENS, NEFF, GAGGENAU a iné. Prinášame inovatívne riešenia a materiály pre
uľahčenie života a pre potešenie ľudí na celom svete.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
•
•
•
•
•

samostatnosť pri vykonávaní úloh,
pracovitosť,
dôslednosť,
analytické myslenie,
motivácia spoznávať a učiť sa nové veci.

Požiadavky na študenta
•
•

MS Office (Excel, Word, PowerPoint),
Vítané znalosti:
o Znalosť princípov meracích metód a strojov,
o znalosť štatistických metód.

Jazykové znalosti
•

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Benefity
•
•
•
•
•

Možnosť pracovať v nadnárodnej spoločnosti (člen skupiny BOSCH),
možnosť pracovať v medzinárodných tímoch na domácich a zahraničných projektoch,
možnosť pracovať s vysoko kvalifikovanými odborníkmi s praxe,
mzdové ohodnotenie,
stravovanie v miestnej kantíne

•
•
•

pohľad do výskumu a vývoja techniky vyspelých domácich spotrebičov,
rozšírenie odborných vedomostí a praktickej zručnosti,
možnosť práce na Bakalárskej či Diplomovej téme pod vedením vysoko erodovaných
odborníkov z praxe.

Pracovný úväzok
4h denne, t.j. 20h týždenne.
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Marcela Kováčová
Tel.: +421 (0)56 6417 472
E-mail: marcela.kovacova@bshg.com

