Horizon Global este proiectantul, producătorul şi distribuitorul nr. 1 al unei game largi de produse personalizate pentru
remorcare, tractare, administrare marfă şi alte produse auxiliare de înaltă calitate în America de Nord, Australia şi
Europa. Societatea deserveşte producători de echipamente originale, retaileri, rețele de distribuție şi consumatori
finali, fiind în topul categoriei sale din sectoarele auto, timp liber şi agricol de pe piață. Horizon oferă clienților săi
produse şi servicii excepționale care reflectă angajamentul asumat de Societate in calitate de leader pe piață, inovare
şi excelență operațională. Misiunea Societății este de aceea de a folosi tehnologia avansată pentru a dezvolta şi
livra produse de top pentru clienții noştri, colaborarea cu angajații şi creşterea valorii acționarilor noştri.
Horizon Global reprezintă punctul de plecare al unora dintre cele mai recunoscute branduri la nivel mondial în
industria remorcării şi tractării, printre care: BULLDOG, Draw-Tite, Fulton, Hayman Reese, Reese, ROLA,
Tekonsha, şi Westfalia. Horizon Global are aproximativ 4.700 de angajați în 67 de puncte de lucru din 21 de țări.

Horizon Global is the #1 designer, manufacturer and distributor of a wide variety of high-quality, customengineered towing, trailering, cargo management and other related accessory products in North America,
Australia and Europe. The Company serves OEMs, retailers, dealer networks and the end consumer as the
category leader in the automotive, leisure and agricultural market segments. Horizon provides its customers with
outstanding products and services that reflect the Company’s commitment to market leadership, innovation and
operational excellence. The Company’s mission is to utilize forward-thinking technology to develop and deliver
best-in-class products for our customers, engage with our employees and realize value creation for our
shareholders.

Horizon Global is home to some of the world’s most recognized brands in the towing and trailering industry,
including: BULLDOG, Draw-Tite, Fulton, Hayman Reese, Reese, ROLA, Tekonsha, and Westfalia. Horizon
Global has approximately 4,700 employees in 67 facilities across 21 countries.

Locuri practică GLOBAL HORIZON

Producție
Teme:
•

Operare masini de frezat cu comanda numerica (CNC)
freze/strunguri – 3 locuri

•

Operare roboti sudura – 3 locuri

Mentenanță
Tema – Mentenanță preventiva – 1 loc :
•

Introducere în sistemul de mentenanță preventivă

•

Introducere în organizarea și crearea unui sistem de mentenanță preventivă

•

Mentenanță planificată, practică

