
Pasiune pentru...

Viitorul tau mai 
usor

Provocare 

Tehnologie

Munca in echipa

Echilibru

Organizatia  GF Casting Solutions este una din cele trei divizii 
   operationale ale  grupului Georg Fischer AG cu sediul  in  
   Schaffhausen, Elvetia

Locatii    13 locatii de productie in Austria, Germania, Romania,  
   Elvetia, China, SUA

Angajti   la nivel mondial aproximativ 4‘300

Tehnologii  • Turnare de inalta precizie a Aluminului- si Magneziului
   • Turnare de precizie
   • Turnarea otelului 
   • Prelucrarea aditivilor; Printarea 3D a Metalelor  

Piete   • Vehicule usoare   • Vehicule comerciale
   • Vehicule grele   • Aerospatial
   • Energie   • Applicatii Industriale

Activitate de baza Prelucrare si testarea post turnare a pieselor 

Industria  Aerospatiala, Energie  

Lant de operatiuni Prelucrare mecanica, tratamente termice, testare  
   nedistructiva,control dimensional 

Certificari  Tratamente Termice / Sudura / Atestare NADCAP,   
   AS/9100 / Controale NDT

Locatii   Arad

Angajati  150

Despre GF Solutii de turnare 
la nivel mondial

Despre GF Casting Solutions Arad

Urmariti-ne 
pe LinkedIn!

GF Casting Solutions



Cariera ta 

in Arad  

Persoana de contact

Luciana Secheres
luciana.secheres@georgfischer.com
GF Casting Solutions Arad S.R.L.
Calea Aurel Vlaicu nr. 285
310451 Arad
Romania 

 www.gfcs.com/career 

GF Casting Solutions 

Tehnologie

Dezvoltăm soluții inovatoare și de înaltă cali-
tate prin adaptarea tehnologiei noastre la con-
tinua schimbare a nevoilor pieței, îndeplinind 
astfel cerințele clienților noștri în industria  
aeronautica și pentru aplicațiile industriale.

Echilibru

Susținem progresul profesional al 
angajaților noștri și încurajăm o cultură în 
care oamenii își pot dezvolta talentele și 
ideile prin facilitarea accesului la cursuri 
ca parte a planului nostru de dezvoltare a 
angajaților.

Munca in echipa

Promovăm o cultură a încrederii reciproce, a 
respectului și a dialogului deschis prin inspi-
rarea tuturor să acționeze în mod responsabil 
și să lucreze ca o echipă.

Viitorul tau mai usor

Oferim clienților noștri soluții care sunt opti-
mizate la fiecare nivel de producție. 

Provocare

Angajații noștri sunt încurajați să își 
îndeplinească potențialul prin stabilirea de 
obiective ambițioase și recompensarea bune-
lor performanțe.

Avem Pasiune pentru...


