
 
 

Csatlakozz a magyarországi szépségipar egyik meghatározó kereskedelmi szereplőjéhez az Alveola 
Kft.-hez! Több mint 25 éves szakmai tapasztalatunkkal, sajátmárkás termékeinkkel és forgalmazott 

világmárkáinkkal aktív részesei vagyunk a hazai professzionális kozmetikai és lakossági 
szépségpiacnak. Kiterjedt disztribúciós hálózatunkban pedig épp úgy megtalálod a most még csak 

feltörekvő on-line kereskedőket, mint a több évtizede tevékenykedő legmeghatározóbb 
multinacionális cégeket. 

 

Piacrészesedésünk növeléséhez 
és a már meglévő kereskedelmi rendszer működtetéséhez 

munkatársat keresünk: 
 

Area Sales Manager / Key Account Manager 

munkakörbe. 

 
Feladataid lesznek: 

 
 Kapcsolattartás és aktív együttműködés a kereskedelmi partnerekkel 

 Új üzleti lehetőségek feltárása, új ügyfelek akvirálása 

 Piacrészesedés tervszámoknak megfelelő növelése 

 Külföldi, stratégiai beszállítói partnerek gondozása, éves tárgyalások lebonyolítása 

 Egyéni és csapatszintű termékértékesítési tervek kidolgozása és megvalósítása 

 Kereskedelmi szerződéskötés koordinálása, validálása, kondíciós tárgyalások lebonyolítása 

 Értékesítési folyamatok nyomon követése 

 Éves árlisták kidolgozása, egyedi árajánlatok összeállítása 

 Az értékesítők által végzett feladatok ellenőrzése, az általuk leadott statisztikák nyomon 
követése, kiértékelése 

 Értékesítők egyéni célkitűzéseinek meghatározása, támogatás azok elérésében 

 Az irányítása alatt álló csapat folyamatos fejlesztése a jobb teljesítmény elérésének 
érdekében 

 A kereskedelmi tevékenységet fejlesztő ötletek kidolgozása és megfogalmazása a cégvezetés 

részére 

 Heti, havi jelentések, beszámolók készítése a cégvezetés részére 

 
Téged keresünk, ha a következőkkel rendelkezel: 

 Felsőfokú végzettség  

 Minimum 3-5 éves értékesítési és key account menedzseri területen szerzett tapasztalat 
 Tárgyalási szintű angol nyelvtudás 
 Értékesítési tervek kidolgozásában szerzett jártasság 



 Elemző, analitikus gondolkodásmód 
 Hatékony vezetői kommunikáció (írásban és szóban) 

 Kiváló tárgyalási, prezentációs, csoportvezetési képességek 
 Ügyfélközpontú és megoldás orientált hozzáállás 
 Felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Outlook, Word, Excel, PowerPoint.) 

 
Személyes kompetenciáid: 

 Kiváló kapcsolatteremtő és jó kommunikációs készség 

 Jó probléma felismerő és megoldó képesség 

 Proaktív gondolkodásmód 

 Precíz, határidős munkavégzés 

 Stratégiai elemző gondolkodásmóddal bír, és képes egységbe foglalni a feladatokat. 

 Kreatív, kezdeményező és rugalmas személyiség 
 
Amit nyújtani tudunk: 

 Változatos feladatkör 

 Versenyképes fizetés 

 Stabil hátterű, a piacon meghatározó szerepet betöltő cég 

 Hosszú távú munkalehetőség 

 Tanulási, fejlődési lehetőség 

 Dinamikus fiatal csapat 
 
 
Kizárólag fényképes önéletrajzod, bizonyítványaid másolatát és cégre szabott motivációs leveledet 
kérjük küld a information@alveola.hu email címre a referenciák pontos megjelölésével (referencia 
neve, kontaktszemély, elérhetőség). 
A pályázatodat csak ezen dokumentumok és információk feltüntetésével tudjuk befogadni. 
 
Állásjelentkezésed beküldésével hozzájárulsz abban foglalt személyes adataid kezeléséhez az Alveola 
adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Adatkezelésünkről  itt» 
http://alveola.hu/adatkezelesi-tajekoztato  olvashatsz részletesebben. 
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