Grundfos Graduate Programme
KEDVES VÉGZŐS HALLGATÓ!
Szeretnénk a figyelmedbe ajánlani a Grundfosnak, a világ vezető szivattyúgyártójának, végzős hallgatóknak szóló, nemzetközi
karrierfejlesztő programját.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésed, kérünk, mielőbb vedd fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.
Sok szeretettel várunk dinamikusan növekvő, globális csapatunkban, ahol a karrierlehetőségek végtelen tárháza vár Rád.
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A Graduate Programról
A Global Graduate Program egy olyan exkluzív tehetségfejlesztő program,

melyben számottevő potenciállal rendelkező diplomás fiatalok gondosan
kiválasztott csoportja vehet részt a világ számos országából. Ha megvan
benned a lelkesedés és a megfelelő szellemi kapacitás, továbbá rendelkezel
a szükséges globális gondolkodásmóddal és innovációs képességekkel,
hisszük, hogy közvetlenül is hozzá tudsz járulni az alapvető célkitűzéseink
eléréséhez a Grundfosnál.








A két éves tehetséggondozó programunk kialakításánál elsősorban az ambícióidat és a Grundfos stratégiai célkitűzéseit vettük
figyelembe.
Tehetségedet és képességeidet a nagyfokú prioritást élvező, egyenként 6 hónapig tartó projekteken keresztül tesztelheted.
A program keretében fél évet külföldön tölthetsz el, ami egyben beindíthat egy kalandokkal teli nemzetközi karriert is.
Személyes mentoraid a vezető menedzserek, HR-esek és a multi-kulturális hálózat tagjai közül kerülnek ki.
A programon keresztül elsajátított átfogó üzleti gondolkodásnak jövőbeni vezetőként igazán komoly hasznát veheted.
A program sikeres teljesítése a Grundfos nemzetközi vállalatán belüli fontos pozíciók betöltéséhez vezethet.

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.

Fedezd fel a benned rejlő lehetőséget!
A Graduate Programhoz történő csatlakozással elindíthatod a saját nemzetközi
karrieredet a Grundfosnál. A dán gyökerekkel bíró multinacionális nagyvállalat
57 különböző országban folytat üzleti tevékenységet és több, mint 18 000
lelkes munkavállalót alkalmaz. Nos, készen állsz az utazásra?
A Graduate Program egyfajta ugródeszkaként szolgál a nemzetközi karrierhez
a Grundfoson belül, hisz a programban részt vevők változatos nemzetközi
környezetben dolgoznak. Az itt eltöltött két kalandos év alatt négy különféle
pozícióban, más-más munkaterületen és különböző helyszíneken
kamatoztathatod a saját tehetségedet. Vállalataink Kínában, Dániában,
Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Szerbiában, Taivanon
és az USÁ-ban vesznek fel fiatal diplomásokat, de bárhol is állsz alkalmazásban, legalább hat hónapot cégünk dániai központjában fogsz
eltölteni. Fiatal diplomásaink ez idáig olyan országokban vettek részt izgalmas projektekben, mint pl. Ausztrália, Brazília, Kína, India,
Hollandia, Mexikó, Dél-Afrika, Szingapúr, Svájc vagy az Egyesült Államok.
Te, mint globális projektvezető
A projektorientált, személyre szabott és több területet átfogó tehetséggondozó programunk létrehozásának célja a kompetenciád bővítése és
a munkavégzéshez szükséges menedzseri képességeid kifejlődésének felgyorsítása volt. A magas fokú prioritást élvező projektek
menedzselése igazi kihívást jelent majd számodra. A projektekbe bevonjuk az érintetteket a világ minden pontjáról, s ez garantálja számodra
a vezető pozíciók betöltéséhez szükséges átfogó üzleti felfogás kialakulását. A 6 hónapig tartó projektek kiválasztásánál a legfontosabb
szempont, hogy az összhangban álljon a jelenlegi üzleti igényekkel és a saját személyedre szabott fejlődési tervvel – ez utóbbi az iránytűd a
program idején.
Támogatás a vezető menedzserek, HR dolgozók és a multi-kulturális hálózat részéről
A program alatt 4 különféle projektgazdához tartozol, akik afféle “edzőpartnerekként” segítenek a projektekben nyújtott teljesítményed
maximalizálásában. Mindannyian elkötelezettek a Grundfos fiatal tehetségeinek támogatása iránt. Az utazásod idején mindezeken felül az
egyik elhivatott vezető menedzserünkre személyes mentorodként tekinthetsz, aki a karriered során felmerülő döntésekben segít és irányt
mutat a globális szervezetünkön belüli érvényesüléshez. Végül, de nem utolsó sorban a lelkes HR menedzsereink is hasznodra válhatnak, akik
a karrieredet érintő kérdésekben nyújtanak útmutatást, valamint az ambícióid által támasztott igényekhez igazítják a szükséges tréningeket
és egyéb fejlesztési tevékenységeket. Természetesen a programban részt vevő többi diplomás fiatallal is rendszeresen találkozhatsz, hogy ily
módon kölcsönösen profitálni tudjatok a különféle területeken szerzett egyedi tapasztalatokból, új ötleteket dolgozzatok ki, vagy egyszerűen
csak jól érezzétek magatokat.
A te sikered a miénk is
A Graduate Programon keresztül esélyt kapsz arra, hogy hasznosítsd, továbbfejleszd és kamatoztasd a tehetségedet. A világ különböző
pontjain, egy nemzetközi hálózat tagjaként dolgozhatsz egy elhivatott vállalat berkein belül, melynek alapvető célja, hogy a karriered útját a
saját ambícióid kiteljesedése irányába egyengesse. A Grundfosnál komoly hangsúlyt helyezünk alkalmazottainkra és hisszük, hogy céljaink
eléréséhez a személyre szabott tehetségfejlesztésen keresztül vezet az út. Tudjuk tehát, hogy a te sikered egyben a miénk is.
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Kiknek szól a program?

A szivattyútechnológia és a vízkezelési megoldások fejlesztése és
megújítása komoly mérnöki tehetséget igényel
A Graduate Program olyan ambíciózus mérnököknek szól, akik fejleszteni
kívánják a kutatással, fejlesztéssel és gyártással kapcsolatos ismereteiket
és látásmódjukat. A félévente váltakozó projekteken keresztül
egyedülálló lehetőség kínálkozik számodra, hogy bepillantást nyerj
vállalatunk értékláncába vagy éppen végigkövesd egy adott termék útját
a kezdeti nyers koncepciótól kezdve egészen addig, hogy vezető piaci
termék válik belőle.
A program lehetőséget teremt számodra, hogy naprakész technikai
know-how-ra és számtalan egyéb értékes képességre tegyél szert (pl. üzleti megközelítés, kommunikáció, együttműködés és
kapcsolatteremtés), melyek elengedhetetlenül szükségesek vezető üzleti pozíciók betöltéséhez.
Többek között a következő területeken próbálhatod ki magad:










Globális kutatás
Ötletmenedzsment
Termékfejlesztés és tervezés
Új termékek bevezetése
Ellátási lánc-menedzsment
Minőség- és folyamatmenedzsment
Lean rendszer
Fenntartható termelés

Kiket várunk a Graduate Programra?

Akárcsak minden évben, idén is tárt karokkal várjuk az egyetemekről kikerülő ígéretes és lelkes fiatalokat a világ minden pontjáról.
A jelentkezés feltételei:








Mérnöki (gépész-, villamos-), műszaki alapképzésen vagy mesterképzésen szerzett diploma
Szorgalomról és kiváló képességekről tanúskodó tanulmányi eredmények
Kitűnő szóbeli és írásbeli angol nyelvtudás
Iskolai tanulmányokon kívüli tevékenység, ami a kíváncsiságodat mutatja
Nemzetközi tapasztalat, pl. egy külföldön eltöltött szemeszter stb.
Maximum 1-2 éves szakmai tapasztalat
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A program komoly kihívást jelent, így mi is magas elvárásokat támasztunk az
irányodba. Éppen ezért olyanokat keresünk, akik rendelkeznek a következő
személyes tulajdonságokkal:









Készen állsz a nemzetközi karrierre most és a jövőben is.
Megvan benned a természetes kíváncsiság és a kalandvágy, ami új területek

felfedezésére és megismerésére sarkall.
Felvillanyoz, ha új emberekkel találkozhatsz. Képes vagy a kulturális különbséget figyelembe venni és kommunikációs
stílusodban alkalmazkodni.
Energikus csapatjátékos vagy, aki ugyanakkor képes függetlenül is dolgozni. Alkalmas vagy arra, hogy az érintett felek jelentős
mértékű bevonásával s azok megelégedettségére önállóan elvezesd a saját projektjeidet a kitűzött célig.
Célorientált és optimista vagy, az előtted álló kihívások leküzdésében pedig kitartónak bizonyulsz.
Ambiciózus vagy, de nem csupán magaddal kapcsolatban. Mások sikeréhez is hozzájárulsz.
Fejlődni akarsz! Tudatában vagy az erősségeidnek és a lehetőségeidnek és igényled a rendszeres visszajelzést, tudván, hogy ez
is a tehetséged kibontakoztatását szolgálja.

Győzz meg bennünket a tehetségedről és a motiváltságodról! Várjuk a jelentkezésedet!
A jelentkezés módja

A jelentkezésed 2014.április 20-ig a www.grundfos.hu honlap Rólunk/karrier aloldalán regisztrációval és mellékletek feltöltésével teheted
meg. A jelentkezésedhez a következő angol nyelvű dokumentumokat csatold:





Életrajz, ami bemutatja a tapasztalataidat és kompetenciáidat
Motivációs levél
Amennyiben már megszerezted a diplomád, annak másolata.

A kiválasztás folyamata
A jelentkezések elbírálásakor azt vesszük figyelembe, hogy a jelentkező profilja mennyiben felel meg a program követelményeinek. A
kiválasztási eljárás legalább 4 lépcsős, szükség esetén azonban további fordulóra is sor kerülhet.








A beadott jelentkezések értékelése
Személyes interjú a jelölttel a helyi program menedzser/HR részvételével, melynek keretében a jelölt bemutat egy előzetes
felkészülést igénylő prezentációt valamint pszichometriai tesztet tölt ki.
Személyes interjú a kiválasztott legjobb jelöltekkel a globális programmenedzser/HR bevonásával. Az interjú alatt egy előzetes
felkészülést nem igénylő feladatot kell megoldanod.
A jelölt meghallgatása egy értékelő központon (AC), ahol részt vesz a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. felső vezetése
Interjú a GGP nemzetközi vezetőségével.
Ajánlattétel a kiválasztott jelöltek számára. A munkaviszony várható kezdete 2014 szeptembere.
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