
Székesfehérvár

Az alábbi pozícióba keresünk munkatársat:

Ügyfélkapcsolati menedzser
Feladataid, ha minket választasz:

• Üzleti marketinggel, üzletnyeréssel és futó együttműködések 

menedzselésével kapcsolatos tevékenységek

• Üzleti lehetőségek keresése, piacfigyelés, elemzés

• Ajánlatkérések kezelése, feldolgozása, az árképzésben való részvétel 

elemző, javaslattevő jelleggel

• Komplex projektekben való részvétel

• Tárgyalásokon való részvétel, vevőkommunikáció

• Beszámolók, összefoglalók és helyzetértékelések készítése

Téged keresünk, ha rendelkezel az alábbiakkal:

• Felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettség

• Tárgyalóképes, aktív angol nyelvtudás

• Jó kommunikációs készség multikulturális környezetben is

• Analitikus gondolkodás

• Igény az önálló helytállásra, döntés-előkészítésre és döntésre

Előnyt jelent:

• Üzletfejlesztési ill. B2B területen szerzett tapasztalat

• Német nyelvtudás

Gyakornokok jelentkezését is várjuk, min. 3 munkanap vállalással.

Miért válassz minket: 

A munka miatt:

• Itt meg tudod mutatni mire vagy képes! 

• Döntéseddel jelentős változásokat hozhatsz a vállalat életébe

• Használd tudásod, kreativitásod, mi szabad kezet adunk

• Valódi döntéseket hozhatsz, nem csak csavar vagy egy gépezetben

• Több fiatal közép- és felsővezetőink indította ebben a munkakörben a 

karrierét

• Közvetlenül a Videoton vezetésével dolgozhatsz, teljes rálátást nyerhetsz a 

cégcsoport folyamataira

• Egy hazai cégnél dolgozhatsz, mégis a globális piacon végzed a munkádat, 

széles spektrumban ismerheted meg a világgazdaság működését

• Új kapcsolatokat építhetsz ki változatos multinacionális projektek mentén

• Rendszeresen utazhatsz külföldi parterekhez, tagvállalatokhoz

A környezet miatt:

• Kislétszámú irodák, emberi dimenziók

• Inspiratív, fiatalos közeg

• Saját konditerem és egészségcentrum, rekreációs lehetőségek díjmentesen 

illetve kedvezménnyel

• Személyre szabott lakhatási támogatások, a vállalat által biztosított 

ingatlanban

• Stabil munkahelyet kínálunk a legnagyobb hazai tulajdonban lévő ipari 

vállalatcsoportnál egy jó közösség tagjaként

hr@videoton.hu
www.videoton.hu

 100% MAGYAR TULAJDON

 11 TELEPHELY - 3 ORSZÁGBAN

 21 TAGVÁLLALAT

 TÖBB, MINT 8.500

MUNKAVÁLLALÓ* 

 TOP10 SZERZŐDÉSES GYÁRTÓ 

EURÓPÁBAN, 

TOP30 VILÁGVISZONYLATBAN

 TOP500 VÁLLALAT 

KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN

 4. LEGNAGYOBB FOGLALKOZTATÓ 

MAGYARORSZÁGON

*2022 évi adatok

Jelentkezés a 

ugyfkmenedzser@hr.videoton.hu

Email címen vagy

www.videoton.hu/karrier oldalon 

keresztül.

http://www.videoton.hu/karrier

