Termékfejlesztő mérnök
Szeretne egy piacvezető multinacionális vállalatnál dolgozni? A Grundfos-nál világszerte fejlesztjük, gyártjuk
és értékesítjük a világ leghatékonyabb és energiatakarékos szivattyúit és szivattyúmegoldásait. Segítünk
vásárlóinknak a természeti erőforrások megtakarításában és az éghajlati hatások csökkentésében. Nálunk
része leszel egy olyan nemzetközi munkahelynek, ahol az innováció, az együttműködés és a fejlesztés
mindennél fontosabb szerepet játszik. A Grundfos pénzügyileg független, stabil vállalat, ahol ügyfeleink
mellett az alkalmazottak is számunkra első számúak. A Grundfos ingyenes szakmai továbbképzési és személyes
fejlődési lehetőségeket kínál nemzetközi környezetben. A pozíció versenyképes fizetési és juttatási csomagot
kínál, kellemes munkahelyi légkörben és környezetben.
Mik lesznek a rád váró kihívások és feladatok?
• Termékcsaládok átfogó műszaki fejlesztése
• Termékekkel kapcsolatos teljeskörű műszaki változtatások menedzselése
• Gyártósorok fejlesztései tevékenységének támogatása
• A társosztályok és beszállítók folyamatos tájékoztatása a változtatásokról és támogatása azok
bevezetésében
A jelentkezéshez szükséges:
• BA vagy MSC Gépészmérnöki végzettség
• Alapszintű műszaki ismeretek szivattyú, hidraulika, motor és teljesítmény témakörökben
• 1-3 év releváns szakmai tapasztalat
• Folyékony angol nyelvismeret szóban és írásban
• CAD/CAM ismeret (Catia előny)
• Microsoft Office ismeret (Word, Excel, PowerPoint)
• Nyitottság, megbízhatóság, felelősségteljes munkavégzés
• Kiváló kommunkációs készség
Lokáció: Székesfehérvár
Miért a Grundfos?
A Grundfos-nál merünk olyan dolgokat tenni, amelyeket mások nem tudnak, vagy nem mernek megtenni.
Készségeink arra késztenek minket, hogy úttörő megoldásokat találjunk a világ víz- és éghajlati kihívásaira, és
javítsuk az emberek életminőségét. Valljuk, hogy az innováció nem csak üzleti lehetőség, hanem kötelezettség
is. És ami számunkra igazán fontos, az nem a rövid távú profit, hanem az általunk kifejtett hatás. Ha csapatunk
részévé válsz, akkor te magad is irányíthatod ezt a változást, függetlenül a szerepedétől.
Ezenkívül, amit még kínálunk:
• Dinamikusan fejlődő vállalat stabil háttérrel
• Szakmai kihívások és fejlődési lehetőség multinacionális környezetben
• Versenyképes fizetés és juttatások
• Csapatmunka egy fiatalos és energikus csapatban
• Ingyenes sportolási lehetőségek (konditerem, squash pálya)
• Rugalmas munkaidő, otthoni munkavégzési lehetőség
• Családbarát, környezettudatos munkahely
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További információk:
Ha felkeltettük érdeklődésedet és szeretnél hozzánk csatlakozni, kérjük, küldd el nekünk önéletrajzod és
motivációs leveled a „Jelentkezés” gombra kattintással.
Ha szeretnél több információt megtudni a Grundfos világáról, akkor keresd fel az alábbi csatornákat
linkedin.com/company/grundfos vagy youtube.com/user/grundfos, illetve látogass el a magyar közösségi
oldalainkra is www.facebook.com/Grundfos.hu, www.instagram.com/grundfos.hu/.

Bízunk benne, hogy hamarosan találkozunk.
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