P U Mdin
P E R arbejdsplads
VAND
Hele verden som

BÆREDYGTIGHED

T E K N O LO G I

Vi tilbyder dig hele vores verden.

KLIMA

DEN GLOBALE
GRUNDFOS-VERDEN
BILLEDER
ORD
12 måneder i en af klodens mest spændende virksomheder. 12 måneder med
nyheder, reportager, video, foto, rejser
og muligheden for at du kan boltre dig i
blade, magasiner og på alle vores digitale platforme.

Vi bringer dagligt vand og komfort
til omkring 800 millioner mennesker
globalt, samtidig er vi med til at spare
på verdens strømforbrug, fordi vores
pumper og løsninger er blandt dem, der
bruger mindst strøm – det er godt for
klimaet og menneskeheden. Vi er meget
optaget af FN’s 17 Verdensmål – især
SDG 6 og 13.

F LYG T N I N G E
KO L L EGA E R
VIDEO V I D E N
KO R R E K T U R

Vi har i Group Communications fingeren
på virksomhedens puls og styrer den
daglige dig
nyhedsstrøm.
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