
Pre kreatívnych a ambicióznych FEMkárov 

 

Spoločnosť Muehlbauer so sídlom v Nitre plánuje v spolupráci s FEMkou viacero aktivít, 

v ktorých predstaví prácu na jednotlivých oddeleniach, obohatí náš vzdelávací proces 

v oblasti manažmentu a marketingu a tým najlepším ponúkne aj možnosť zaujímavej 

odbornej stáže, či brigády. 

Začíname predstavením a diskusiou v týchto oblastiach: 

Tím  marketingu so zameraním na sociálne siete a online komunikáciu v segmente B2B 

a B2C- práca zaujímavá pre kreatívnych študentov a študentky, ktorí vedia spravovať sociálne 

siete a baví ich online marketing, majú výborné komunikačné schopnosti, silné marketingové 

cítenie a kreativitu a neboja sa žiadnej výzvy.  

Tím projektového manažmentu a manažmentu ľudských zdrojov taktiež potrebuje 

mladých ambicióznych študentov a študentky, ktorých zaujíma problematika projektového 

manažmentu a manažmentu ľudských zdrojov, majú k nej vzťah a orientujú sa v tejto oblasti. 

Administratíva výroby so zameraním na kompletné spracovanie dopytov, vytváranie 

cenových ponúk, dokumentácia a archivácia údajov v systéme SAP. 

Výhody: silná medzinárodná spoločnosť, poskytujúca stabilitu, zázemie, môžeš si začať 

budovať kariéru, a to priamo tu, v Nitre, takže to do práce nebudeš mať ďaleko. Ak budú 

s Tebou spokojní, ponúknu Ti prácu aj po skončení školy.  

Termín: 

16. apríla  o 9,00 hod (prezentácia a diskusia MARKETING a HR)  

17. apríla 2018 o 9,00 hod (prezentácia a diskusia PROJECT MANAGEMENT 

a ADMINISTRATÍVA VÝROBY) 

Stretnutie bude pred budovou Muehlbaueru, prídu aj Tvoji pedagógova z univerzity (na tému 

Marketing Ing. Zdenka Kádeková, PhD., a na tému manažment doc. Ing. Zuzana 

Kapsdorferová, PhD. A možno aj ďalší zástupcovia odborných katedier. 

Čo máš urobiť?: 

Zaregistruj sa vopred  do 12. apríla mailom: zdenka_kadekova@yahoo.com a okrem 

mena, študijného odboru a ročníka napíš aj, do ktorého tímu Muehlbauer by si rád 

patril, podľa toho Ťa zaregistrujeme na príslušný deň.  

Ponáhľajte sa, kapacita je max 25 študentov na jeden termín! 

Prezentácia je súčasťou vyučovania a vy budete z dekanátu ospravedlnení. 

Doprava je individuálna, stretneme sa priamo na adrese:  

Novozámocká 118/224, 949 05 Nitra-Dolné Krškany 

Po uzavretí registrácie Vám pošleme ďalšie organizačné inštrukcie. 

Tešíme sa na Teba 



 

 


