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Állásajánlat 

2008-tól működő országos, stabil piaccal rendelkező HEGESZTÉSTECHNIKAI kis- és 

nagykereskedelemmel foglalkozó budapesti cég keres, területi képviselő kollégát hosszú 

távra az alábbi területekre: 

 Dunántúl 

 Pest megye és Közép-Magyarország 

 Dél-Kelet Magyarország 

 

Feladatok: 
 a cég termékeinek bemutatása, értékesítése az új és meglévő ügyfelek számára 

 a területhez tartozó vevőkkel folyamatos kapcsolattartás, ügyfelek rendszeres 

látogatása 

 új, potenciális vevők felkutatása, kapcsolatfelvétele 

 vevői igények felmérése, termékinformációk átadása, szaktanácsadás 

 kitűzött célok elérése 

 növekedési lehetőségek feltárása a saját területen, akció tervek kidolgozása, 

stratégiai szemléletű gondolkodásmód alkalmazása 

 új üzleti lehetőségek keresése 

 különböző értékesítési csatornák összefogása, partnerkapcsolatok fejlesztése 

 a munkával összefüggő adminisztrációs tevékenységek elvégzése 

 jelentés a kereskedelmi vezető felé 

 

Elvárások: 
 legalább középfokú műszaki végzettség 

 üzleti (elsősorban műszaki) értékesítésben szerzett legalább 1-2 éves tapasztalat 

 B kategóriás jogosítvány 

 önálló munkavégzés 

 jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség 
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 határozottság, céltudatosság 

 az adott területen helyismeret 

 ügyfélközpontú szemléletmód 

 energikus, közvetlen személyiség 

 jó együttműködési képesség 

 jó teherbíró képesség 

 jó felhasználó szintű számítógépes ismeret (MS Word, Excel) 

 

Előnyt jelent: 
 hegesztéstechnikai szakismeret vagy hegesztési gyakorlati tapasztalat 

 hasonló területen szerzett több éves gyakorlat és szakmai tapasztalat 

 német vagy angol nyelvtudás 

 

Amit kínálunk: 
 biztos munkahely egy neves márkákat forgalmazó és dinamikusan fejlődő 

kereskedelmi vállalkozásnál 

 versenyképes jövedelem (alap + teljesítményarányos prémiumrendszer) 

 vállalati gépjármű 

 mobiltelefon 

 laptop 

 lelkes, dinamikus csapat 

 

A megadott értékesítési területen lakók jelentkezését várjuk! 

 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát 

a pozíció és fizetési igény megjelölésével az alábbi e-mail címre: allas@blm.hu 
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