En uddannelse med mange muligheder
Kontorelever med speciale i shipping søges til opstart august 2020

Brænder du for at tage en uddannelse i
et spændende og udviklende miljø? Hos
Grundfos har vi nemlig din faglige og
personlige udvikling i fokus – og vi sørger
for, at du får mulighed for at afprøve og
udvikle dine kompetencer i samarbejde med
dygtige kollegaer i vores Shippingafdeling.

vidst. Du kan lide at arbejde systematisk
med afvekslende opgaver, og du har flair
og interesse for professionelle itredskaber. Du er serviceminded, og du har
lyst til at arbejde sammen med mange
forskellige mennesker i en global
virksomhed.

Hvad kan vi tilbyde?
Som elev i Grundfos er der ingen tvivl om, at
du påbegynder en spændende rejse. På blot
to år får du nemlig fyldt rygsækken med
stærke kompetencer og gode oplevelser. Når
du starter som elev, er alt nyt, og derfor
sørger vi for et godt introforløb med de
andre elever. Som elev vil dine arbejdsopgaver være varierende, og du får mulighed
for at få indflydelse og tage ansvar. Gennem
vores mange års erfaring med uddannelse
af elever og lærlinge, sikrer vi høj faglighed
og vedvarende udvikling i et stærkt
fællesskab. Som elev i Grundfos får du rigtig
gode karrieremuligheder. Mange af vores
elever får job på Grundfos efter endt uddannelse og gør karriere i virksomheden.

Uddannelsens opbygning
I løbet af de 2 år veksler du mellem
praktisk læring og skoleophold på IBC i
Kolding. For at blive elev hos Grundfos skal
du opfylde følgende adgangskrav:

Hvem er du?
Som person er du målrettet og ansvarsbe-

• Du skal enten have gennemført en:
HG2, HGV, HGS, HHX eller EUX Business
med grundfagene på tilstrækkeligt
adgangsgivende niveau.
• Med en HF, STX eller HTX skal du have
en supplerende EUD-student med fagretning kontor.
Du kan læse mere om uddannelsen og
Grundfos som praktiksted for kontorelever
på vores hjemmeside. Er du over 25 år og
opfylder overgangskravene, SKAL du
vedhæfte en realkompetencevurdering,
som den nærmeste handelsskole kan
foretage for dig.

Nysgerrig?
Vil du vide mere om elevuddannelsen? Ring
til HR Senior Coordinator Dorthe Sandst på
tlf. 87 50 44 87. Send din ansøgning ved at
søge via vores hjemmeside grundfos.dk/
erhvervsuddannelser. Vi behandler
ansøgninger løbende, og vi glæder os til at
høre fra dig – og eventuelt se dig til en
uddybende samtale.
Vil du vide mere om Grundfos’ erhvervsuddannelser? Find os på Facebook, hvor du
kan læse historier fra vores nuværende
elever.
Om Grundfos
Grundfos er verdens førende pumpeproducent 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 elforbruget markant. Desuden støtter vi op om
verdensmålene for bæredygtig udvikling, og
vi er de bedste inden for vores felt.

