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HELLA deschide un nou centru de dezvoltare în România 

• Noua clădire din Craiova oferă condiții de lucru moderne pentru 
dezvoltarea soluțiilor de software și electronice inovatoare. 

• Furnizorul de componente auto va crea până la 250 de noi locuri de 
muncă în locația din Craiova în următorii ani. 

Lippstadt/Craiova, 10 martie, 2021. HELLA, producător de talie internațională 
în domeniul automotive, își extinde mai departe activitățile în domeniile software 
și electronică. Cel mai recent exemplu este noul centru de dezvoltare și testare 
deschis în Craiova. Este un pas către o nouă etapă de expansiune pentru grupul 
german. HELLA Technical Center Craiova are, în acest moment, aproximativ 
350 de angajați. Activitatea sa se axează, în principal, pe dezvoltarea unităților 
de control și de software. Aceste competențe se vor perfecționa în viitor și vor fi 
suplimentate cu altele. În acest scop, HELLA va crea aproape 250 de noi locuri 
de muncă în Craiova în următorii ani. 

Consultați lista joburilor disponibile în HELLA Craiova!  

Cu ocazia deschiderii noii locații, Björn Twiehaus, responsabil de divizia de 
Electronică în cadrul echipei de management a HELLA, spune: ”Sistemele 
software sofisticate și cele electronice din domeniul automotive sunt 
indispensabile în zona mobilității actuale deja. Acestea vor continua să se 
impună din ce în ce mai mult în viitor și, cu siguranță, se vor transforma în 
factori decisivi. În acest context, ne bucurăm de deschiderea noului nostru 
centru tehnologic din Craiova. Cu acest pas, consolidăm rolul locației din 
Craiova în cadrul rețelei globale a HELLA și, în același timp, ne extindem 
resursele de dezvoltare”. 

”Cu noul sediu, creăm premisele pentru a deservi și mai bine cererea tot mai 
mare pentru soluții de software și electronice inovatoare și să ne continuăm 
parcursul de creștere”, spune Nicolae Neagu, directorul HELLA Technical 
Center Craiova. ”Cel mai important lucru este că acum avem la dispoziție un 
mediu de lucru modern și plin de inspirație pentru a motiva mai mulți specialiști 

https://hella.csod.com/ux/ats/careersite/3/home?c=hella&country=ro&city=craiova
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să se alăture echipei HELLA și, împreună, să construim soluții pentru viitorul 
mobilității”. 

Cu o suprafață totală de peste 6400 de metri pătrați, noul sediu din incinta 
Electroputere Parc din Craiova oferă un spațiu aproape dublu față de vechea 
locație. Pe lângă mediul atractiv cu un concept de tip open office și 12 săli de 
ședințe, noua clădire are de asemenea un laborator modern de testare și o 
parcare subterană pentru autovehicule de test.  

Urmăriți turul virtual al noului sediu HELLA Technical Center Craiova, joi, 
11 martie, de la ora 13.00, pe pagina de Facebook HELLA România.  

HELLA și-a început activitatea în Craiova în 2007. De atunci, centrul a devenit 
un pol important în rețeaua globală a HELLA. Compania are 4200 de angajați în 
România, în șapte locații din Timișoara, Arad, Lugoj și Craiova. 

HELLA este o companie de familie cu expansiune globală, listată la bursă, cu 
peste 125 de locații în 35 de țări. Cu vânzări în valoare de 5,8 miliarde de euro 
în anul fiscal 2019/2020 și 36.000 de angajați, grupul german este unul dintre 
cei mai importanți furnizori din industria automotive. HELLA dezvoltă și produce 
componente și sisteme de iluminat și electronice fiind un partener pentru 
producătorii din industria automotive de mai bine de un secol. În plus, în 
segmentul său de Special Applications, HELLA dezvoltă, produce și 
comercializează produse de iluminat și electronice pentru vehicule specializate.  

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt. HELLA este o companie de familie cu expansiune 
globală, listată la bursă, cu peste 125 de locații în 35 de țări. Cu vânzări în valoare de 5,8 
miliarde de euro în anul fiscal 2019/2020 și 39.000 de angajați, grupul german este unul dintre 
cei mai importanți furnizori din industria automotive. HELLA dezvoltă și produce componente și 
sisteme de iluminat și electronice fiind un partener pentru producătorii din industria automotive 
de mai bine de un secol. De asemenea, HELLA dispune în Europa de unul dintre cele mai mari 
centre de servicii pentru piese de schimb și accesorii destinate autovehiculelor, servicii de 
diagnoză și servicii de asistență. Mai mult, HELLA produce și module complete pentru vehicule, 
sisteme de climatizare și rețele de bord. 
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Informații suplimentare puteți obține de la: 
Dr. Markus Richter 
Purtător de cuvânt 
HELLA GmbH & Co. KGaA 
Rixbecker Straße 75 
59552 Lippstadt, Germany 
Tel.: +49 (0)2941 38-7545 
Fax: +49 (0)2941 38-477545 
Markus.Richter@hella.com 
www.hella.com 
 
Iozefina Nicoleta Tudor 
Branding and Communication Manager 
HELLA Romania 
Str. Hella nr.3 
307200 Ghiroda, jud.Timiş 
Tel.: +40-799-905449 
Nicoleta.Tudor@hella.com  
www.hella.ro  

http://www.hella.ro/

