Together We Move the World
T

Impacting the Future at Schaeffler
Schaeffler je dynamický technologický koncern, s približne 85.000 pracovníkmi na celom svete je jedným
z najväčších európskych priemyselných podnikov v rodinnom vlastníctve. V 50 krajinách a okolo 170
lokalitách má celosvetovú sieť výrobných závodov, výskumno-vývojových centier, obchodných zastúpení
a školiacich stredísk. Znie to zaujímavo? Ako partner všetkých hlavných automobiliek, kľúčový hráč
v leteckom priemysle a celom priemyselnom sektore Ti môžeme ponúknuť veľa možností sebarealizácie.
Pre náš závod v Skalici Ťa hľadáme na pozíciu:

Konštruktér
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti















Ak máte otázky ohľadom
týchto voľných pozícií, prosím
kontaktujte personálny odbor:
Katarína Štermenská, tel.:
034/6961513, e-mail:
stermkta@schaeffler.com
Viac informácii v našich
ponukách na www.profesia.sk,
www. profesia.cz.

vývoj, návrh, výpočet špeciálnych ložísk pre manuálne automobilové prevodovky a diferenciály.
projektový manažment vývoja nového projektu, vytvorenie 3D modelu prevodovky pre výpočet
ložísk v internom programe Bearinx podľa požiadaviek zákazníka.
výber typu ložísk, návrh usporiadania ložísk pre danú prevodovku, výpočet životnosti, zaťaženia,
analýza výsledkov výpočtov a následná optimalizácia.
vyhotovenie zoznamu technických požiadaviek/špecifikácií pre skreslenie CAD výkresov.
zadanie výkresov na konštrukciu a ich následná kontrola po skreslení, uvoľnenie.
podpora a analýza pri konštrukčných detailoch produktov.
vyhotovenie konštrukčných /vývojových správ.
príprava podkladov a prezentácii k predstaveniu nového projektu.
komunikácia s konštrukčným, odbytovým, QS oddelením, produktovou líniou a so zákazníkom.
koordinácia vyhotovenia ponúk, dodacích listov a kalkulácií.
spolupráca s QS na vyhotovení FMEA analýzy produktu, zadanie a sledovanie výroby vzoriek.
starostlivosť o výrobok pred, počas a po výrobnej fáze.
založenie a sledovanie projektu v programe Planisware. Časové a finančné plánovanie projektu.
administrácia v SAP a Windchill.

Požiadavky





znalosti práce s 3D CAD
samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, analytické myslenie
pripravenosť na zahraničné služobné cesty

Pôsobíme na budúcnosť inováciami - čakajú na Teba podnetné úlohy a výnimočné možnosti rozvoja.
Chceš s nami hýbať svetom?
Tešíme sa, až Ťa spoznáme.

