
Hos Grundfos er din faglige og personlige 
udvikling i fokus. Du kommer til at arbejde i 
et spændende, internationalt miljø, og du 
vil få mange muligheder for at lære fra dine 
dygtige kollegaer i de forskellige afdelinger.

Hvad kan vi tilbyde? 
Som elev i Grundfos får du rigtig gode karri-
eremuligheder. Mange af vores elever får 
job på Grundfos efter endt uddannelse og 
gør karriere i virksomheden. Du kan læse 
histo-rier fra vores elever her. Vores 
introforløb er i verdensklasse. Vi har over 40 
års erfaring med uddannelse af elever og 
lærlinge, og vi arbejder seriøst for at kunne 
tilbyde høj faglighed og fællesskab i et 
internationalt miljø.

Dine arbejdsopgaver vil være alsidige, og du 
får mulighed for at få indflydelse og tage 
ansvar. Sidst men ikke mindst har vi mange 
personalegoder:

• Mulighed for udlandsophold under 
uddannelse

• En rigtig god kantineordning 
• Mange fritidsaktivitetstilbud såsom 

styr-ketræning, håndbold, badminton 
etc. 

Vi søger:
Som person er du målrettet og ansvarsbe-
vidst, og du kan lide at arbejde systematisk 
med afvekslende opgaver, og du har flair og 
interesse for professionelle it-redskaber. Du 
er serviceminded, og du har lyst til at 
arbejde sammen med mange forskellige 
mennesker i en global virksomhed.

Uddannelsens opbygning og adgangskrav 
Opbygning:
• 2-årig uddannelse med varierende og 

spændende arbejdsopgaver
• Skoleophold på Aarhus Business 

College på et talenthold
• Introduktion til faglige ansvarsområde 

Adgangskrav:
• Du skal opfylde overgangskravene 

til kontoruddannelse med speciale i 
administration

• Derfor skal du enten have gennemført 
en: HG2, HGV, HGS eller EUX Business 
med grundfagene på tilstrækkeligt 
adgangsgivende niveau

• Med en HF, STX, HTX eller HHX skal du 
have en supplerende EUD-student 
med fagretning kontor.  

Du kan læse mere specifikt om de enkelte 
afdelinger, der søger kontorelever her. 
NB: Er du over 25 år og opfylder overgangs-
kravene, SKAL du vedhæfte en realkompe-
tencevurdering, som den nærmeste 
handels-skole kan foretage for dig.

Kontakt og information: 
Hvis du vil vide mere om elevuddannelsen 
så ring til Afdelingsleder for erhvervsuddan-
nelser Jesper Kvistgaard på telefon 2027 
8107.  Send din ansøgning allerede i dag ved 
at søge via vores hjemmeside grundfos.dk/
erhvervsuddannelser.
Vi behandler ansøgninger løbende, og vi 
glæder os til at høre fra dig.

Vil du vide mere om Grundfos’ erhvervsud-
dannelser så find os på Facebook

Om Grundfos: 
Grundfos er verdens førende pumpeprodu-
cent med aktiviteter i mere end 55 lande og 
med over 18.000 medarbejdere. Vi udvikler 
attraktive produkter, der er med til at 
sikre rent vand til alle og nedsætte elfor-
bruget markant – desuden støtter vi op om 
verdensmålene for bæredygtig udvikling, og 
vi er de bedste inden for vores felt.

Kontorelever med speciale 
i administration søges
Opstart primo august 2019 i Bjerringbro




