Szerezz valós szakmai tapasztalatot a Grundfosnál induló
duális képzésben!
Az 1945-ben alapított dániai székhelyű multinacionális cégcsoport, a Grundfos, a világ 63 országában folytat üzleti
tevékenységet. 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 R&D (Research and Development) és a TC (Technology Centre) mérnökei révén.
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 piacvezető gyártó vállalatnál szeretnék kamatoztatni.
Ezért a Grundfos örömmel csatlakozott az Edutus Fő iskolához, mint gyakorlati helyet biztosító vállalat, a
következő szakon

műszaki menedzser alapszak
Jelentkezz Te is hozzánk, ha
•
•
•
•
•

egy piacvezető szivattyúgyárban szeretnél,
valós gyári környezetben,
nemzetközi projekteken dolgozó kollégák mellett,
a jövő technológiáját használva,
értékteremtő feladatokat végezni!

Jelentkezés folyamata:

• Add le jelentkezésedet az Edutus Fő iskola műszaki menedzser alapszak duális képzésére 2018. 02. 15.
éjfélig!
• Küldd el a következő dokumentumokat a grundfosgo@grundfos.com email címre 2018.04.30-ig:
o magyar nyelvű önéletrajz és motivációs levél
o leckekönyv másolata (mű szaki területen végzett tanulmány elő nyt jelent)
o nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (amennyiben van)!
• Gyere el a személyes interjúra 2018. június elején, melynek pontos időpontjáról értesítést küldünk!
• A jelentkezések elbírálásáról 2018. július 10-ig értesítünk mindenkit. Az elbírálás kritériumai:
o jó tanulmányi eredmény, fő ként a szakmai szempontból releváns tárgyak esetén
o mű szaki érdeklő dés
o csapatszemlélet, és önálló munkavégzés képessége
o proaktivitás és problémamegoldó képesség
o társalgási szintű angol nyelvtudás
o a személyes interjú során tett benyomás
• Csatlakozz a Grundfos csapatához, hogy együtt találjuk meg a megoldásokat a jövő kihívásaira, a Te
szaktudásodra is támaszkodva!
• 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 az alábbi
elérhetőségeken találsz meg minket:
•
•
•
•

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 15. , Tel.: 22/801-801
2800 Tatabánya, Búzavirág utca 14., Tel.: 34/520-100
email: grundfosgo@grundfos.com
vagy keresd kolléganőnket, aki szívesen áll rendelkezésedre, Szabó-Bódi Klaudia (kbodi@grundfos.com)

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

