NABÍDKA PRAXE VE ŠKODA AUTO a.s.
TECHNICKÁ KONTROLA OZUBENÍ PŘEVODOVKY
Popis činnosti
- Organizování zkoušek na technické kontrole převodovky
- Sběr dat, jejich vyhodnocování a zpracování
- Organizace, realizace a zpracování výrobní dokumentace

- Návrhy a realizace optimalizace procesu měření
Požadujeme
- Studium prezenční formy studia VŠ nebo VOŠ (technika, strojírenství)
- Znalost AJ na hovorové úrovni – úroveň B1 nebo
- Znalost NJ na hovorové úrovni - úroveň B1
- Dlouhodobá spolupráce (cca 3 roky)

- Znalost MS Office
- Docházku 1-2 dny v týdnu (případně dle dohody)
Nabízíme
- Odměnu ve výši 60,- až 80,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)
- Zvýhodněné stravování
- Možnost ubytování na Ubytovně ŠKODA AUTO (pro studenty ze vzdálených míst,

kapacity jsou omezené)
- Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím praxe / závěrečné práce)
- Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím praxe)
Lokalita:
Mladá Boleslav
KONTAKT:

p. Jaroslav SVOBODA

734/298 659

NABÍDKA PRAXE VE ŠKODA AUTO a.s.
PROCES VÝROBY DÍLŮ PŘEVODOVKY MQ200
Popis činnosti
- Organizování optimalizačních zkoušek výroby dílů převodovky
- Sběr dat, jejich vyhodnocování a zpracování
- Organizace, realizace a zpracování výrobní dokumentace

- Návrhy a realizace optimalizace procesů výroby (výrobní takty x kvalita)
- Návrhy a realizace vedoucí ke zvýšení bezpečnosti práce výroby
Požadujeme
- Studium prezenční formy studia VŠ nebo VOŠ (technika, strojírenství)
- Znalost AJ na hovorové úrovni – úroveň B1 nebo
- Znalost NJ na hovorové úrovni - úroveň B1

- Dlouhodobá spolupráce (cca 3 roky)
- Znalost MS Office
- Docházku 1-2 dny v týdnu (případně dle dohody)
Nabízíme
- Odměnu ve výši 60,- až 80,- Kč / hodinu (v závislosti na stupni studia)
- Zvýhodněné stravování

- Možnost ubytování na Ubytovně ŠKODA AUTO (pro studenty ze vzdálených míst,
kapacity jsou omezené)
- Flexibilní pracovní doba (dle dohody s vedoucím praxe / závěrečné práce)
- Případné pokračování ve spolupráci na závěrečné práci (dle dohody s vedoucím praxe)
Lokalita:
Mladá Boleslav

KONTAKT:

Ing. Miroslav HEJCMAN
605/293 822

