SPLOŠNO O PODJETJU
MAHLE je vodilni mednarodni razvojni partner in dobavitelj za avtomobilsko industrijo ter
pionir za mobilnost prihodnosti. S svojo paleto izdelkov se skupina odziva na vsa bistvena
vprašanja, povezana s tehnologijami pogonskih sistemov in klimatskih naprav – za pogone z
motorji z notranjim zgorevanjem in za e-mobilnost. Leta 2017 je prodaja skupine znašala
približno 12,8 milijarde evrov. Skupina, ki je prisotna v več kot 32 državah s 170
proizvodnimi lokacijami, se ponaša s približno 78.000 zaposlenimi.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Skupina je eden treh glavnih svetovnih dobaviteljev sistemov za mobilne aplikacije na področju
motorne tehnologije, filtracije, elektrike/mehatronike in toplotnega upravljanja.

VIZIJA IN POSLANSTVO
Naš strateški cilj je postati tehnološka gonilna sila za učinkovito mobilnost. Smo vodilni
mednarodni dobavitelj avtomobilski industriji. Naši izdelki za motorje z notranjim
zgorevanjem in njihove periferne sisteme ter rešitve za električna vozila ponujajo odgovore na
vsa bistvena vprašanja, povezana s tehnologijami pogonskih sistemov in klimatskih naprav.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA
Vsi zaposleni v podjetju MAHLE vsak dan delamo skupaj za prihodnost. Uspeh je tradicija.
Tudi danes nas vodijo lastni uspehi. Kot vodilno podjetje na globalnih trgih smo simbol za
strokovno znanje, izkušnje, kakovost in mednarodno raznolikost – pa cenimo individualne
dosežke vsakega posameznika. Mednarodnost in priložnosti, po katerih se odlikujejo večje
korporacije, združujemo z domačim okoljem in povezanostjo majhnega podjetja z dolgoletno
tradicijo.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?
Bi radi v mednarodnem okolju delili svoje zamisli? Iščete priložnost za izjemno profesionalno
napredovanje? Si želite razširiti svoja obzorja in spoznati še druga področja? Če ste na
vprašanja odgovorili pritrdilno, potem ste oseba, ki jo iščemo: idealen sodelavec podjetja
MAHLE.

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE
Izdelki podjetja MAHLE so nameščeni v vsako drugo vozilo na svetu, komponente in sistemi
podjetja MAHLE pa že desetletja žanjejo uspehe na vseh svetovnih dirkališčih. Inovativni
izdelki podjetja pa se ne uporabljajo samo na cesti – tudi v stacionarnih sistemih, premičnih
trojih ter v železniškem prometu, pomorstvu ter v aeronavtiki in vesoljski tehnologiji.

