
 

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.  

Légy Te is egy olyan csapat része, amely együttműködve, csapatszellemben dolgozik és magas szintű 

szakmai munkát végez! 

Központi irodánkba munkatársat keresünk: 
 

Webtartalom manager, IT munkatárs 

munkakörbe. 

 

Feladataid lesznek: 

• A cég webáruházában a terméklisták karbantartása (fotók, videók, leírások) 

• Hírlevelek összeállítása, kapott tartalom alapján (Maileon) 

• e-dm levelek, hírlevelek menedzselése , riportok elemzések készítése  

• A cég weblapjainak tartalmi menedzselése, napi frissítése, folyamatos fejlesztése 

• Napi kapcsolattartás a fejlesztői csapattal, esetlegesen felmerülő hibák javításának 

felügyelete 

• Alapfokú rendszergazda faladatok ellátása 

• Tárgyi eszközök meghibásodásával, cseréjével összefüggő feladatok ellátása 

• IT beszerzések előkészítése 

• Új folyamatok, rendszerek bevezetésének támogatása 

• Bevezetésre kerülő programok, rendszerek tesztelése, hibalisták összeállítása 

• Technológiai környezet napi kontrollja, fejlesztési irány kijelölése 

• Teljes domain regisztráció és adminisztráció intézése 

• Új internet alapú technológiai lehetőségek keresése, alkalmazási lehetőségeik vizsgálata 

 

 

 



Téged keresünk, ha a következőkkel rendelkezel: 

• HTML, CSS, CMS rendszerek, PHOTOSHOP, alapszintű ismerete 

• Online vásárlást és kommunikációt támogató eszközök ismerete 

• Naprakész tudás az on-line média világában 

• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat és referenciák 

• Kreatív gondolkodás, proaktivitás 

• Domain adminisztrációban és regisztrációban jártasság (cPanel) 

• A szépségipari piac ismerete (nem feltétel) 

 
Személyes kompetenciáid: 

• Kiváló kapcsolatteremtő és jó kommunikációs készség 

• Jó probléma felismerő és megoldó képesség 

• Proaktív gondolkodásmód 

• Önálló, precíz, határidős munkavégzés 

• Stratégiai elemző gondolkodásmóddal bír, és képes egységbe foglalni a feladatokat 

• Kreatív, kezdeményező és rugalmas személyiség 
 

 
Előny: 

- Maileon hírlevél küldő rendszer ismerete 
- azonnali munkakezdés 

 
Amit nyújtani tudunk: 

Olyan munkatársat keresünk, aki számára fontos értékkel bír, hogy egy összeszokott csapat értékes 

tagja lehet, cserébe hosszú távú biztos munkahelyet, és családias hangulatú cégkultúrát ajánlunk. 

• 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, a 

referenciák pontos megjelölésével (referencia neve, kontaktszemély, elérhetőség) kérjük küldd az 

information@alveola.hu e-mail címre. 

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.  

mailto:information@alveola.hu
http://alveola.hu/adatkezelesi-tajekoztato

