
 
 

Csatlakozz a magyarországi szépségipar egyik meghatározó kereskedelmi szereplőjéhez az 
Alveola Kft-hez! Mi vagyunk a Solanie, Long Lashes, Eredeti Aloe Vera, X-Epil és JimJams 

termékek megalkotója és gyártója. 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: 
 

 Ügyfélkapcsolati Manager – Területi Képviselő 

pozícióba, professzionális kozmetika területre! 

Pályázó feladatai:  

• A felelőssége körödbe tartozó professzionális kozmetikai partnerek managelése 

• A rád bízott területen forgalmi célok elérése 

• Adott ügyfélnek értékesített termékportfólió szélesítése 

• Üzletfejlesztés, új üzleti partnerek felkutatása  

• Meglévő adatbázisban levő ügyfelek felkeresése és értékesítési támogatásuk 

• Rendszeres forgalmi kimutatások készítése, elemzése, egyeztetése partnerekkel 

• Értékesítés támogató marketing anyagok kihelyezése 

• Termékportfolióval kapcsolatos képzéseken való részvétel 

• Szépségipari piac és versenytársi aktivitás monitorozása 
 

Személyes kompetenciák, elvárások melyek a munkavégzéshez szükségesek:  

• Motivált értékesítési szemlélet, sikerorientáltság 

• Magas szintű, rugalmas ügyfélkezelés 

• Jó probléma felismerő és megoldó készség 

• Precíz munkavégzés, erős time-management 
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek 

• Terhelhetőség 

• Határozottság 
 

Előnyök a felvétel során: 



• Piacon elismert professzionális kozmetikai termék értékesítésében szerzett tapasztalat  

• B2B piacon szerzett ügyfélkapcsolati manageri múlt 

• Elegáns, ápolt megjelenés,  
• Határozott és egyben rugalmas személyiség 

• Kozmetikai ismeretek 
 

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:  

• Cafeteria 
• Céges auto, telefon, laptop 
• Csapatépítő rendezvények 

Munkavégzés helye: 

Országos 

 

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. 
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