
 
 

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 és nemzetközi 
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: 
 

Export sales representative  

 
munkakörbe. 

 
 
Feladataid lesznek: 
 

• Új export partnerek és értékesítési csatornák felkutatása 

• A cég kínálatába tartozó termékcsaládok nemzetközi disztribúciós hálózatának építése 

• Eladást támogató alternatív értékesítési csatornák felkutatása 

• Ügyfélgondozás, kapcsolattartás a meglévő kereskedelmi partnerekkel 

• Meghatározott értékesítési célok elérése export vonalon, terv volumen alapján 

• Nemzetközi kiállítások látogatása 

• Vonatkozó piacok figyelemmel kísérése, piackutatások végzése 

• Projektfeladatokban való részvétel 

• Angol nyelvű weboldalak tartalmának karbantartása 

• Angol nyelvű export hírlevelek készítése 
 
Téged keresünk, ha a következőkkel rendelkezel: 
 

• Felsőfokú végzettség 

• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás szóban és írásban 

• Értékesítési tervek kidolgozásában és megvalósításában szerzett jártasság 

• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)  



Személyes kompetenciáid: 
 

• Kiváló kapcsolatteremtő és jó kommunikációs készség 

• Jó probléma felismerő és megoldó képesség 

• Proaktív gondolkodásmód 

• Önálló precíz, határidős munkavégzés 

• Stratégiai, elemző gondolkodásmód 

• Kreatív, kezdeményező és rugalmas személyiség 
 
Előny: 

• Minimum 3-5 éves értékesítési és külkereskedelmi területen szerzett tapasztalat (ebből 
legalább 3 éves értékesítői tapasztalat) 

• Külkereskedelemben szerzett gyakorlat 

• SAP Business One modul ismerete 

• Kozmetikai ipar 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 fizetés 

• Változatos feladatkör 

• Hosszú távú munkalehetőség 

• Tanulási, fejlődési lehetőség 

• Dinamikus fiatal csapat  

• Munka-magánélet egyensúly maximális biztosítása 
 
Munkavégzés helye: 
 
Budapest, XIV kerület 
 

Kizárólag fényképes önéletrajzodat, bizonyítványaid másolatát és cégre szabott motivációs 
leveled kérjük küldd a "Jelentkezem" gombra kattintva 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  itt»   olvashatsz 
részletesebben.  
 
 

 

http://alveola.hu/adatkezelesi-tajekoztato

