
 
 

 
XOMOX Magyarország Kft. 

 
 
A XOMOX Magyarország Kft., mint az amerikai CRANE 
Co. vállalatcsoport integrált része több mint 25 éve 
gyárt Magyarországon olyan ipari szerelvényeket 
(csapok, szelepek), melyek megfelelnek a vegyipari, 
gyógyszeripari és energetikai alkalmazások legmaga-
sabb minőségügyi követelményeinek. Számtalan refe-
rencia bizonyítja a hazai vezető felhasználóknál és 
globális partnereinknél termékeink magas minőségét, 
mely folyamatosan új piaci lehetőségeket nyit szá-
munkra a további fejlődésünkhöz. 
 

 
 

A XOMOX Székesfehérváron 
 
A székesfehérvári gyár 2001-ben vált a CRANE válla-
latcsoport részévé. Fő termékeink a Magyarországon 
egyedülálló technológián alapuló teflon (PFA) bevona-
tos szerelvények, gömbcsapok, kúpos csapok, pillan-
gószelepek, visszacsapó szelepek, valamint PTFE per-
selyes kúpos csapok. Egyedi szakértelmünknek kö-
szönhetően a fokozott igénybevétel miatti egyedi 
követelményeknek is képesek vagyunk termékeinkkel 
megfelelni, így beszállítói vagyunk a nagy magyar olaj, 
energetikai és vegyipari szereplőnek is. 

 

Crane Co. 
 
A Crane vállalatcsoport rendkívül sokszínű nemzetközi 
gyártója a magas szintű ipari megoldásokat követelő 
területeknek. Elkötelezettek vagyunk a termékeink és 
folyamataink fejlesztése terén, mely alapjait a Crane 
Business System vállalati filozófia biztosítja. A vállala-
tot 1855-ben alapította R.T. Crane és termékeit ma 
már világszerte felhasználják a petrolkémia és vegyi-
par területén, a légi iparban, az olajiparban, kiszolgál-
va a szénhidrogén felhasználásával foglalkozó és az 
energiatermelő szektor különböző szereplőit, illetve 
megoldásokat tud nyújtania az automata fizetőrend-
szerek, szállítóeszközök területén is. Crane vállalatnak 
világszerte több mint 11.000 munkavállalója van Dél- 
és Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Auszt-
rália területén. A Crane Co. a New York-i tőzsdén 1936 
óta folyamatosan jegyzett vállalat. 
 
 

 



 
 

 

Akiket csapatunkba várunk 
 

 Gépészmérnök, mechatronikai mérnök, mű-
szaki manager alapképzésben résztvevő hall-
gatókat 

 Pénzügy, számvitel alap- és mesterképzésben 
résztvevő hallgatókat 

 Logisztika mesterképzésben résztvevő hallga-
tókat 
 

Amit munkatársainknak kínálunk 
 

 Nemzetközi környezet 

 Egyedi gyártási technológia megismerése 

 Szakmai fejlődési lehetőség  
o Az iskolában tanultak alkalmazásának 

lehetősége és kiegészítése 
o Önálló projektek 
o Sokszínű munkakörök, melyek bete-

kintést engednek a vállalat működé-
sébe 

 Családias hangulat, segítőkész kollegák 

 Rugalmas munkaidő 

 Kiemelkedő juttatások 

 Közösségépítő vállalati programok 
 

Elérhetőségek 
 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Cseh utca 1. 
Kapcsolattartó: Balláné Varga Edit 
e-mail: hr-hungary@cranecpe.com 
telefon: 22/513100 
www.craneco.com 
www.cranecpe.com 
 

Miért jó a XOMOX-nál gyakornoknak lenni?  
 
Krár Csaba Supply Chain gyakornok (VE): 
„Már 2 éve dolgozom a cégnél, mint duális gyakornok 
és meglehetősen hasznosnak tartom ezt az időszakot. 
Az egyetemen tanultak visszaköszönnek az itt végzett 
tevékenységekkel. Ajánlom mindenkinek ezt a prog-
ramot, mert diploma mellé több éves multikulturális 
környezetbe pallérozódhatsz. Betekintést nyerhetsz a 
termelésbe, gyártástervezésbe, raktározásba, beszer-
zési folyamatokba. A Xomox jó választás volt az előbb 
említettek miatt és azért is, mert lehetőség van a 
szakmai fejlődésre és a tanulmányok után akár lehe-
tőség nyílik arra, hogy teljes állásban is a vállalatnál 
dolgozz. ” 
 
Hóman Áron Mérnök gyakornok (DUE): 
„A Gépészmérnöki Bsc képzés harmadik évében fo-
galmazódott meg bennem, hogy szeretném végre 
kipróbálni magam a szakmában. A gyakornoki állások 
felkutatása közben, aggódtam, hogy miként fogok 
helytállni a rám váró megpróbáltatásokon, azonban 
bekerülve a XOMOX mérnöki csapatába, minden ag-
godalmam szertefoszlott. A csapat minden tagjától 
maximális támogatás és türelem fogadott, bármikor 
fordulhattam hozzájuk segítségért. A cég rugalmassá-
gának köszönhetően könnyedén összeegyeztethető a 
nappali képzés időigényessége és a munka. 
A cég tevékenységi köréből adódóan a rám bízott fe-
ladatok sokszínűek, ami garantálja a széles körű szak-
mai fejlődést. 
Egy éve vagyok a XOMOX csapatának tagja, és kije-
lenthetem, hogy nem bántam meg döntésemet, hogy 
ide adtam be jelentkezésemet!” 
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