Szerezz valós szakmai tapasztalatot a
Grundfosnál
duális képzés keretein belül!
A Grundfos küldetése, hogy sikeresen fejlesszen, gyártson és értékesítsen minőségi szivattyúkat és
szivattyúrendszereket, hozzájárulva ezzel a jobb életkörülményekhez és az egészséges környezethez.
Ezt a küldetést szeretnénk olyan elkötelezett, az újdonság iránt nyitott, ambíciózus fiatalokkal teljesíteni, akik
a szaktudásukat egy piacvezetőgyártó vállalatnál szeretnék kamatoztatni.
Épp ezért a Grundfos örömmel csatlakozott az Pannon Egyetemhez, mint gyakorlati helyet biztosító vállalat.

Jelentkezz Te is hozzánk, ha
 egy piacvezető szivattyúgyárban szeretnél,
 valós gyári környezetben,
 nemzetközi projekteken dolgozó kollégák mellett,
 a jövő technológiáját használva,
 értékteremtő feladatokat végezni!
A Grundfosról:
Poul Due Jensen, a Grundfos alapítója 1945-ben hozta létre a vállalatot, amely az elkövetkező évtizedek
során az iparág piacvezetője lett. A dániai székhelyű, 86%-ban alapítványi és 12%-ban magántulajdonú
Grundfos cégcsoport mára a világ 57 országában folytat üzleti tevékenységet és 18.000 alkalmazottat
foglalkoztat. A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. működésének középpontjában ipari és lakossági
szivattyúk, elektromos motorok gyártása áll, de a nemzetközi termék- és technológiai kutatásban,
fejlesztésben is jelentős szerepet vállalunk az D&E (Development&Engineering) és a TC (Technology Centre)
mérnökei révén.
Alapelveink szerint „A világot jobb állapotban kell továbbadnunk a következő generációnak, mint ahogy azt
mi kaptuk meg, ezért felelősségteljesen kell cselekednünk.”
A cégcsoport fejlesztési tevékenységei ma már 3 fejlesztési központban zajlanak, közel 800 fő alkalmazásával
– Dániában, Kínában, és a globális kutatás-fejlesztés stratégiával összhangban 2007-ben Magyarországon is
létrejött az R&D, mely mára 55 mérnököt és mérnökasszisztenst foglalkoztat, akik a motorok és szivattyúk
fejlesztésén, létrehozásán dolgoznak. Több mint 7 éve működik Székesfehérváron a kutatás+fejlesztési
részleg, mely helyet biztosít egy 3000 nm-es, a cégcsoportban egyedülálló fejlesztési labornak és az
elkövetkezendő évek létszámbővüléseinek is.
A duális képzésen csak az a jelentkező kezdheti meg tanulmányait, aki mind az egyetemre, mind pedig a
Grundfoshoz együttesen nyer felvételt!

Amennyiben további információra lenne szükséged, vagy kérdésed merülne fel, akkor keresd
kolléganőnket, aki szívesen áll rendelkezésedre: Berki Alexandra aberki@grundfos.com

További elérhetőségeink:
 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 15. , Tel.: 22/801-801
 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 14., Tel.: 34/520-100
 grundfosgo@grundfos.com

Ahol víz, ott szükség van a Grundfosra
és szükség van Rád!
www.grundfos.hu

