Csatlakozz a magyarországi szépségipar egyik meghatározó kereskedelmi szereplőjéhez az
Alveola Kft-hez! 30 éves szakmai tapasztalatunkkal, sajátmárkás termékeinkkel és
forgalmazott világmárkáinkkal aktív részesei vagyunk a hazai professzionális kozmetikai és
lakossági szépségpiacnak.
Jelentkezz együttműködő, magas szakmai szinten teljesítő csapatunkba:

Brand Manager
pozícióba, professzionális kozmetika területre!
Pályázó feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A felelőssége alá tartozó termékmárkák életútjának tervezése és managelése A-tól Z-ig
Éves marketing aktivitások megtervezése, megvalósítása
Termékszortiment gondozása, piaci igények szerinti alakítása
Offline és online értékesítési csatornák gondozása
Offline és online marketing kommunikáció támogatása
Értékesítés támogató marketing anyagok elkészítésének támogatása
Márkaoldalak aktualizálása / saját webshopok vonatkozó termékszortimentjének gondozása
Termékeladást és használatot támogató tanfolyami stratégia kialakítása
Új piacképes termékek felkutatása
Piaci árak meghatározása, azok folyamatos monitorozása
Szépségipari piac figyelése, havi konkurencia elemzések készítése
Folyamatos kapcsolattartás az import márkák képviselőivel
Kapcsolattartás marketingügynökséggel
Külföldi és belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel és közreműködés

Személyes kompetenciák, melyek a munkavégzéshez szükségesek:
•
•
•
•
•

Stratégiai, elemző gondolkodásmód
Önálló, proaktív, strukturált munkavégzés
Kreatív és rugalmas hozzáállás
Jó probléma felismerő és megoldó készség
Precíz munkavégzés, erős time-management

Előnyök a felvétel során:
•
•
•
•
•

Brand Manager munkakörben szerzett több éves tapasztalat
Szépségipar piac ismerete
Tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és írásban
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point stb.) felhasználói szintű ismerete
SAP Business One használatában szerzett jártasság

Amit az Alveola Kft. nyújt:
•
•
•
•
•
•
•

Stabil vállalati háttér
Dinamikusan fejlődés a hazai és nemzetközi piacokon
Versenyképes bérezés
Hosszútávú munkalehetőség
Szakmai fejlődési lehetőség
Dinamikus, fiatalos csapat
Munka-magánélet egyensúly maximális biztosítása

Fizetésen felüli juttatások:
•
•
•

Cafetéira
Céges telefon, laptop
Csapatépítő rendezvények

Munkavégzés helye:
Budapest, Zugló

Kizárólag fényképes önéletrajzodat, cégre szabott motivációs leveled, a fizetési igény megjelölésével
kérjük, küldd az information@alveola.hu e-mail címre. A pályázatot csak ezen dokumentumok és
információk feltüntetésével tudjuk befogadni.
Állásjelentkezésed beküldésével hozzájárulsz az abban foglalt személyes adataid kezeléséhez az
Alveola Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Adatkezelésünkről az oldalunkon
olvashatsz részletesebben.

