
 
 

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. 

 
Piaci részesedésünk növeléséhez 

és a már meglévő kereskedelmi rendszer működtetéséhez 
munkatársat keresünk: 

 

Online marketing specialista 

feladatkörbe 

 

Feladataid lesznek:  

 Online értékesítési stratégia meghatározása összhangban a cég üzleti terveivel 
 Online értékesítési hálózat bővítése 
 Online kereskedelmi kapcsolatok kiépítése és működtetése 
 Stratégiai partnerekkel történő kapcsolattartás, üzleti tárgyalások és szerződéskötések 

lebonyolítása 
 A tervek megvalósításához szükséges kooperációk leszervezése, marketing eszközök 

használata, rendszer összehangolása 
 A márkaarculatoknak megfelelő megjelenések koordinálása, helyes termékpozícionálás 

figyelése 
  A vonatkozó termékek internetes áruházi megjelenésének (árak, képek, szövegezések 

stb.) rendszeres ellenőrzése, eltérések, hibák javítása 
 Konkurencia figyelés, piac elemzése, piaci információk továbbítása a társosztályok és az 

ügyvezető részére 
 Piackutatás, brand pozicionálás 

 Ügyfél-elégedettség felmérése, elemzése 

 Fogyasztói trendek figyelése, elemzése, alkalmazása 
 

 

Téged keresünk, ha a következőkkel rendelkezel:  



 Felsőfokú kereskedelmi / gazdasági végzettség 

 Legalább 3-5 év online kereskedelemben szerzett tapasztalat és referenciák 

 Online vásárlást és kommunikációt támogató médiaeszközök ismerete 

 Naprakész tudás és gyakorlati jártasság az online kereskedelem világában 

 Önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság 
 

Személyes kompetenciáid:  

 Kiváló kapcsolatteremtő és jó kommunikációs készség 
 Folyamatszemlélet, stratégiai látásmód  
 Proaktív, innovatív személyiség 
 Önálló döntéshozatali képesség 
 Határozottság, siker- és eredményorientáltság 
 Nagyfokú munkabírás, elkötelezettség és személyes hatékonyság 
 

A felvételnél előnyt jelent 

 A szépségipari piac ismerete  
 Tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt 
 

Amit nyújtani tudunk: 

 Változatos feladatkör 
 Versenyképes fizetés 
 Stabil hátterű, a piacon meghatározó szerepet betöltő cég 
 Hosszú távú munkalehetőség 
 Tanulási, fejlődési lehetőség 
 Dinamikus fiatal csapat 
 Munka-magánélet egyensúly maximális biztosítása 

 
 

Munkavégzés helye: 

 Budapest 
 

Jelentkezés módja: 
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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