
 
 
 
Az Alveola Kft. 25 éve aktív részese a professzionális kozmetikai piacnak. A lakossági 
piacon forgalmazott termékei révén meghatározó szerepet tölt be és jól ismert a piacon lévő 
kozmetikai márkák értékesítőjeként. Disztribútora számos vezető világmárkának és 
beszállítója több multinacionális vállalatnak.  
 

Munkatársat keresünk 
 

Export sales coordinator  

 
munkakörbe. 

 
 
Feladatok: 
 

- 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 
- Értékesítési stratégia kidolgozásában való aktív részvétel 
- Meghatározott értékesítési célok elérése export vonalon, terv volumen alapján 

- A termékértékesítéshez kapcsolódó adminisztrációs folyamatok ellátása (rendelések 

rögzítése, számlázás) 

- Árukiadással kapcsolatos export dokumentumok kezelése és gondozása 

- Szállítmányozási, koordinációs feladatok ellátása 
- Nemzetközi kiállítások látogatása 
- Vonatkozó piacok figyelemmel kísérése, piackutatások végzése 
- Projektfeladatokban való részvétel 
- Forgalmi tervek és riportok készítése 

- Értékesítést támogató angol nyelvű reklámanyagok gondozása 
- Angol nyelvű weboldalak tartalmának karbantartása 
- Angol nyelvű export hírlevelek készítése 

 
Elvárások: 

- 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 kompetenciák: 

- Kiváló kapcsolatteremtő és jó kommunikációs készség 
- Jó probléma felismerő és megoldó képesség 
- Proaktív gondolkodásmód 
- Precíz, határidős munkavégzés 
- Stratégiai, elemző gondolkodásmód 
- Kreatív, kezdeményező és rugalmas személyiség 

 
Előnyök: 

- SAP Business One modul ismerete 

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

- Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat 
- Kozmetikai ipar ismerete 
- Külkereskedelemben szerzett gyakorlat 

 
Amit kínálunk: 

 Változatos feladatkör 

 Versenyképes fizetés 

 Dinamikus fiatal csapat 

 Szakmai tréningek 
 
Munkavégzés helye: 
Budapest 
 
Jelentkezés módja: 
Kizárólag fényképes önéletrajzát, bizonyítványai másolatát és cégre szabott motivációs levelét kérjük 
küldje a information@alveola.hu email címre a referenciák pontos megjelölésével (referencia neve, 
kontaktszemély, elérhetőség). 
A pályázatokat csak ezen információk és dokumentumok feltüntetésével tudjuk befogadni. 
 

 
Állásjelentkezésének beküldésével hozzájárul abban foglalt személyes adatainak kezeléséhez az 
Alveola adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Adatkezelésünkről  itt» 
http://alveola.hu/adatkezelesi-tajekoztato  olvashat részletesebben. 
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