
 

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 online kereskedőket, mint a több évtizede tevékenykedő legmeghatározóbb 

multinacionális cégeket. 

Piaci részesedésünk növeléséhez 
és a már meglévő kereskedelmi rendszer működtetéséhez 

munkatársat keresünk: 
 

Logisztikus - Beszerző  

munkakörbe. 

 

Feladataid lesznek: 

 Export, import közúti-, tengeri-, és légi fuvarok szervezése, szállítmányok nyomon követése, 
vámkezeléssel kapcsolatos ügyintézés, EKÁER ügyintézés 

 Szállítási ajánlatok bekérése, fuvarozók kiválasztása 
 Eléri és folyamatosan javítja a legkedvezőbb szállítmányozási kondíciókat 

 Új beszállítók felkutatása, ártárgyalások lebonyolítása, piackutatás 
 Belföldiesítéshez és jogszabályi előírások megfelelőségéhez szükséges dokumentumok 

bekérése, kezelése 
 Teljeskörű kapcsolattartás a már meglévő külföldi beszállítókkal 
 Rendelések időben történő összeállítása és eljuttatása, nyitott rendelések szállítási 

dátumának egyeztetése és azok vállalatirányítási rendszerben történő kezelése 
 A készletek napi monitorozása, készletpontosság fenntartása 
 Az anyagellátás biztosítása az aktuális gyártási tervhez, szükséglettervezés 
 A beszerzett anyagok, árának nyomon követése, ha szükséges a megrendeléseken való 

módosítása, árellenőrzés 

 Beszállítói reklamációkezelés mennyiségi/minőségi kifogás esetén 
 Árumozgással kapcsolatos adminisztráció, bejövő számlák ellenőrzése, jóváhagyása 

 Költségcsökkentési lehetőségek felkutatása és végrehajtása 
 



 

Téged keresünk, ha a következőkkel rendelkezel: 

 Felsőfokú közgazdasági vagy műszaki végzettség 
 Logisztikai ismeretek, fuvarszervezési, raktározási tapasztalat (minimum 3-5 éves) 
 Beszerzési területen szerzett legalább 3-5 éves tapasztalat 

 Tárgyalási szintű angol nyelvtudás 
 Magas szintű számítógépes ismeretek 

 
 
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: 

 SAP Business One MRP modul ismerete 

 Kozmetikai ipar ismerete 

 Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat 
 

 

Amit nyújtani tudunk: 

 Stabil hátterű, a piacon meghatározó szerepet betöltő, dinamikusan növekvő cég 
 Versenyképes fizetés 
 Hosszútávú 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 az information@alveola.hu   email 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   itt»   olvashatsz  

részletesebben.    
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http://alveola.hu/adatkezelesi-tajekoztato

