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HELYSZÍN:TATABÁNYA , SZÉKESFEHÉRVÁR  

Szeretnél friss diplomásként már az első munkanaptól kezdve 

felelősséggel és befolyással járó állást? A Grundfos Graduate Program 

két tehetséges fiatal számára kínál karriert komoly perspektívával. 

TERVEZD MEG A SAJÁT PROGRAMODAT 
Friss diplomásként a saját kezedben van a karriered sorsa. A programot a saját 
ambícióidat és elvárásaidat figyelembe véve magad alakíthatod ki. 
A program jellemzően négy, különféle munkaterületről való projektből tevődik össze. 
Ezek a projektek adják a program központi vázát és rajtuk keresztül gyorsíthatod fel a 
kompetenciáid növekedését.  A négy projekt egyenként 6 hónapig tart és közülük legalább 
az egyik külföldi helyszínen lesz. Ily módon tehát lehetőséged nyílik arra, hogy különböző 
területeken tapasztalatot szerezz, nemzetközi kapcsolati hálót építs ki, valamint fejleszd a 
nyelvtudásodat és a kulturális készségeidet. 
 
Programunk egyedülálló alkalmat teremt, hogy kipróbáld magad olyan területeken, mint pl. 
termékfejlesztés, fenntarthatóság, termelés, ellátási lánc-menedzsment vagy 
üzletfejlesztés. 
 

AZ AJÁNLATUNK  
A benned rejlő potenciál megvalósítását hivatott elősegíteni a rendszeres felkészítés és 
kiértékelés, valamint lesz egy személyes mentorod is, aki támogatja a szakmai 
előmeneteledet és elősegíti a szervezeti megközelítésed fejlődését. Biztosítjuk továbbá a 
céljaid eléréséhez szükséges tréningeket és kurzusokat. Mindezek mellett Te és a 
program többi résztvevője rendszeresen találkoztok, hogy közösen tapasztalatot 
cseréljetek 
 
Ajánlatunk részét képezi a két éves szerződés és versenyképes fizetés is. A két év letelte 
után pedig segítünk olyan állandó pozíciót találni a Grundfoson belül, ami az ambícióid 
szempontjából megfelel számodra. 

KIK JELENTKEZHETNEK? 
Várjuk a jelentkezésedet, ha megfelelsz a következő elvárásoknak: 
 

 Alap- vagy mesterfokozatú műszaki diploma (gépész-, villamosmérnök) előtt állsz vagy 

azt mostanában szerezted meg (maximum 1-2 éves szakmai tapasztalat) 

 Kimagasló tanulmányi eredmények – tartozz a legjobbak közé! 

 Tanulmányokon kívüli tevékenységek, melyek kiváncsiságot és 

alkalmazkodóképességet sugallnak 

 Nemzetközi tapasztalat, pl. nemzetközi projektmunka, egy szemeszter külföldön stb. 

 Kiváló írásbeli és szóbeli angol nyelvtudás 

 
Olyan kezdeményező és az új dolgok iránt fogékony fiatal diplomásokat keresünk, akik 
képesek a saját projektjeiket önállóan irányítani és célba vinni, egyúttal jó kapcsolatot 
építeni ki a körülöttük lévő érintett felekkel. 

 

JELENTKEZÉS  
A jelentkezésed regisztrációval és az 
önéletrajz feltöltésével a www.grundfos.hu 
honlap Rólunk/karrier aloldalán történhet. Az 
életrajzodhoz kérünk, csatolj egy motivációs 
levelet és ha már megszerezted a diplomádat, 
annak másolatát. A pályázatokat legkésőbb 
2014. április 20-ig várjuk. A munkaviszony 
várható kezdete 2014 szeptembere.  
 
További információért fordulj Farkasné Takács 
Ágnes vezető HR specialistához a +36 30 524 
15 90-es telefonszámon, vagy a gmh-
graduate@grundfos.com e-mail címen 
érdeklődj.  
 

Grundfos Graduate Programme is a unique opportunity to kick off your career.  
We offer 2 years tailor-made career development for you to explore global business 
challenges, trendsetting technologies and cultural diversity. 
 

Explore trendsetting technologies and global business challenges – while you put your 
talent to the test. 
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