HR Gyakornok – HR és kommunikáció (részmunkaidő, heti 15-20
óra)
Szeretnél csatlakozni a világ legnagyobb szivattyúgyártó vállalatához? A Grundfos a világ egyik piacvezető
szivattyúgyártója, amelynek 1945-ös alapítása óta legfontosabb törekvése, hogy világszerte sikeresen
fejlesszen, gyártson és értékesítsen kiváló minőségű szivattyúkat, szivattyú rendszereket, ezzel is hozzájárulva
a magasabb életszínvonal és az egészségesebb környezet kialakításához.
Mik lesznek a rád váró kihívások és feladatok?
• Social media felületek figyelése, kezelése, kommentekre reagálás, kérdések megválaszolása
• Közérdekű információk, egyéb tartalmak feltöltése Social media oldalakra, céges online felületekre,
televíziókra
• Különböző kommunikációs csatornák tagjainak kezelése (hozzáadás, törlés)
• Céges kommunikációk előkészítése
• Belső levelezőrendszer kezelése
• Egyéb HR-es feladatokban segítségnyújtás
Milyen jelöltet keresünk?
• Minimum középfokú végzettség (HR vagy Kommunikáció szakos hallgatók jelentkezése előny,
hallgatói jogviszony azonban nem feltétel)
• Középszintű angol nyelvismeret (elsősorban írásban)
• MS Office felhasználói szint
• Kiváló kommunikációs képesség
• Önállóság és precizitás, kreativitás
• Jó kapcsolatteremtő és szervezőkészség
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
• 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 angol és magyar nyelvű
önéletrajzod, motivációs leveled a „Jelentkezés” gombra kattintva.
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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