
 
 

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.  

Piacrészesedésünk növeléséhez 
és a már meglévő kereskedelmi rendszer működtetéséhez 

munkatársat keresünk: 
 

Üzletfejlesztési kapcsolattartó 
munkakörbe 

 

 
Feladataid lesznek: 

 Kiemelt nagykereskedelmi partnerek rendszeres látogatása 
 Új lehetséges kereskedelmi partnerek keresése, üzleti együttműködések kialakítása 
 Piacrészesedés tervszámoknak megfelelő növelése 
 Egyéni és csapatszintű termékértékesítési tervek kidolgozása és megvalósítása 
 Termék- és partnerigények feltérképezése, árajánlatok adása 
 Éves kereskedelmi szerződések előkészítése, egyedi megállapodások kidolgozása 
 Piackutatás: információk folyamatos gyűjtése, elemzése. Javaslatok megfogalmazása a 

termékszortiment, ügyfélmanagement fejlesztésére vonatkozóan 
 Konkurencia figyelés. A közvetlen és közvetett versenytársak figyelése, adatgyűjtés a 

tevékenységükre vonatkozóan. 
 Jelentések készítése, adminisztrációs feladatok elvégzése 
 A cég értékesítési céljainak megvalósítása 

 
 

Téged keresünk, ha a következőkkel rendelkezel: 

 Minimum középfokú végzettség 
 Értékesítés területén szerzett min. 3-5 éves, releváns szakmai tapasztalat 
 Komplex üzleti szemlélet, értékesítési tervek kidolgozásában szerzett jártasság 
 Udvarias, határozott, ügyfélközpontú magatartás mind személyesen, mind telefonos, e-

mail-es kapcsolattartás során 
 Gyors problémamegoldó képesség, határozottság, proaktivitás 
 Önálló, precíz munkavégzés, megbízhatóság 
 Felhasználó szintű számítógépes ismeretek (Outlook, Word, Excel, PowerPoint.) 



 „B” kategóriás vezetői engedély, vezetési gyakorlat 
 
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: 
 

 Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat 
 Kozmetikai ipar és szereplőinek ismerete 
 Szépségipari trendekben való jártasság 
 

 
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 

 
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» 

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