
poradové číslo
ponuky oddelenie názov pozície stručná náplň práce počet

1 priemyselné
inžinierstvo

Dátový analytik -
programovanie

Program produktivita. - vytváranie jednoduchých programov pre
zapisovanie procesných údajov, vizualizácia a vyhodnocovaine KPI
produktivity.

1

2 priemyselné
inžinierstvo

Six Sigma manažér Projekt Implementácia moderných manažérskych metód pri riešení
vybraných problémov v podniku (Six Sigma - štatistický manuál) 1

3 ľudské
zdroje

softvérový špecialista oboznámenie sa s celým postupom výberu a evidencie
zamestnancov a následné napísanie softvérovej aplikácie pre
administráciu personálu

1

4 Vzdelávacie
a školiace
stredisko

tvorba audiozáznamov Vytvánie audioáznamov (videá v materiálovom labolatóriu –
príprava vzoriek, tepelné spracovanie, meracie ostrovčeky, jemné
meranie 3D meranie, príprava meradiel, príprava náradia, ostriareň,
prestavby v strojoch)

1

5 Logistika programátor programovanie -  asp dot net web application a c# 1
6 MOVE MOVE tréner Moderovanie workshopov priamo na mieste. Analýza úzkych miest,

návhr
opatrení a realizácia. Návrh digitálneho office floor managementu /
shop floor managementu spoločne s realizáciou.

1

7 P4 Dátový analytik Spolupráca pri riešení zadaní vyplyvajúcich z potrieb MU v oblasti
digitalizácie (príprava a architektúra dát, hĺbková analýza dát,
vizualizácia, návrh modelov), podpora Big Data tímu IWK.

1

8 FSSC referent oddelenia
pohľadávok

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

9 FSSC referent oddelenia
záväzkov

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
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