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Két számjegyű növekedés
a magyarországi Bosch csoportnál
A Bosch, a különböző technológiák és szolgáltatások vezető nemzetközi szállítója, magyarországi tevékenységének minden területén két számjegyű árbevétel-növekedést ért
el 2015-ben. Beleszámítva a nem konszolidált vállalatok árbevételét és a saját vállalatai
között folytatott kereskedelmi tevékenységeket is, 2014-hez képest 16 százalékkal, 959
milliárd forintra növelte teljes magyarországi árbevételét. Ugyanebben az időszakban a
magyar piacon realizált forgalom 23 százalékkal nőtt, összesen 246 milliárd forintra. „2015
minden tekintetben a dinamikus növekedés éve volt a magyarországi Bosch csoportnál.
Az árbevétel további növekedésére számítunk idén is. 2016 első negyedévében a Bosch
Magyarországon két számjegyű árbevétel-növekedést ért el.” – nyilatkozta Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője.

A Magyarország melletti erős elkötelezettséget jól mutatja, hogy a Bosch
2015-ben összesen 64 milliárd forint
értékű beruházást hajtott végre. A
hatvani gépjármű-elektronikai gyárban
új termelési technológiákkal, valamint
elektromos vezérlőegység és szenzorgyártó sorokkal bővült a termelés. A
hatvani gyár megerősíti pozícióját a jövőben, melyben feladatát az erőátviteli
rendszerek villamosítása és az önvezető
járművek jelentik. A vállalat miskolci
autóipari gyára számos magas hozzáadott értékű és költséghatékony gyártósorral egészítette ki a jelenlegi gyártási
tevékenységét, amelyeken többek között
eBike hajtómotorokat és vezetéstámogató rendszereket gyártanak.
Az előző éves létszámadattal összehasonlítva a vállalat 1700 új munkahelyet
hozott létre az országban, így a cégcsoport munkavállalóinak száma (2016.
január 1-jei adatok alapján) mintegy
12 200 fő. „A Bosch hazai jelenléte
folyamatosan erősödik, és továbbra is
hosszú távra tervezünk. A dinamikus
fejlődés és a stabilitás fenntartása
biztos munkahelyeket teremt és azok
megtartását is biztosítja” – szögezte le
González. A 2015-ös létszámbővülés-
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Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője

ben a diplomához kötött munkahelyek
aránya meghaladja a 40 százalékot, az
összlétszám tekintetében pedig már
megközelíti a 30 százalékot. A kutatás-fejlesztés területén több mint 1700
magyarországi munkavállaló dolgozik. A létszámnövekedés 2016-ban is
folytatódik: a Bosch további több száz
szakember felvételét tervezi.
Magyarország fontos részét képezi
a Bosch globális K+F hálózatának.

2015-ben a vállalat 37 milliárd forintot, vagyis az előző évinél 23 százalékkal többet fordított az országban
kutatás-fejlesztésre. A két miskolci
fejlesztési egység mellett Magyarországon működik a Bosch csoport
második legnagyobb európai mobilitási megoldások fejlesztési komplexuma,
a Budapesti Fejlesztési Központ.
Forrás: Bosch-sajtóközlemény

