
 
 

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.  

 

Légy Te is egy olyan csapat része, amely együttműködve, csapatszellemben dolgozik és 
magas szintű szakmai munkát végez! 

 

Piacrészesedésünk növeléséhez 
és a már meglévő kereskedelmi rendszer működtetéséhez 

munkatársat keresünk: 
 

Area Sales Manager - Üzletfejlesztő 

munkakörbe. 

 
Feladataid lesznek: 

 
• Új üzleti lehetőségek feltárása, új hazai kiskereskedelmi láncok akvirálása 

• Export kereskedelmi partnerek és értékesítési csatornák felkutatása, akvirálása 

• Kapcsolattartás és aktív együttműködés a kereskedelmi partnerekkel 

• Piacrészesedés tervszámoknak megfelelő növelése 

• Célzott piackutatás és versenytárs elemzés 

• Kereskedelmi szerződéskötés koordinálása, validálása, kondíciós tárgyalások lebonyolítása 

• Értékesítési folyamatok nyomon követése 

• Egyedi árajánlatok, akciók, promóciók összeállítása, folyamatos szervezése 

• 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 éves FMCG vagy B2B értékesítő tapasztalat 
• Ügyfélközpontú és megoldás orientált hozzáállás 

• Értékesítési tervek kidolgozásában és megvalósításában szerzett jártasság 

• Elemző, analitikus gondolkodásmód 
• Hatékony kommunikáció (írásban és szóban) 
• Kiváló tárgyalási, prezentációs képességek 
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Outlook, Word, Excel, PowerPoint.) 



• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás szóban és írásban 
• B kategóriás jogosítvány 

 
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 
 
 
 
Előny: 

• Kozmetikai ipar ismerete 

• SAP Business One ERP modul ismerete 
 
Amit nyújtani tudunk: 
 
Olyan munkatársat keresünk, aki számára fontos értékkel bír, hogy egy összeszokott csapat értékes 
tagja lehet, cserébe hosszú távú biztos munkahelyet, és családias hangulatú cégkultúrát ajánlunk. 
 

• Stabil hátterű, a piacon meghatározó szerepet betöltő, dinamikusan növekvő cég 

• Versenyképes jövedelmet, bónuszt havi szinten 

• Változatos feladatkör 

• Hosszú távú munkalehetőség 

• Tanulási, fejlődési lehetőség 

• Dinamikus fiatal csapat  

• Munka-magánélet egyensúly maximális biztosítása 
 
Munkavégzés helye: 
 
Budapest, XIV kerület  /  rugalmas 
 
 
Kizárólag fényképes önéletrajzodat, cégre szabott motivációs leveled kérjük küldd az 
information@alveola.hu e-mail címre, a referenciák pontos megjelölésével (referencia neve, 
kontaktszemély, elérhetőség). 
A pályázatot csak ezen dokumentumok és információk feltüntetésével tudjuk befogadni. 

Állásjelentkezésed beküldésével hozzájárulsz abban foglalt személyes adataid kezeléséhez az Alveola 
adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Adatkezelésünkről a http://alveola.hu/adatkezelesi-
tajekoztato oldalunkon olvashatsz részletesebben. 
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