Ha szereted az igényes termékeket, imádod a kütyüket és rajongsz a kerékpározásért,
lehet, hogy téged keresünk!
Fiatal csapatunkba keresünk angolul folyékonyan beszélő, lelkes és kreatív munkatársat,
az általunk forgalmazott kerékpáros kiegészítők útjának egyengetésére a gyártótól a
vevőkig.

Magyarország több évtizedes múlttal rendelkező, a GEPIDA kerékpárokat gyártó és
forgalmazó vállalata keres magas színvonalon teljesíteni képes munkatársat az alábbi
pozíció betöltésére:

Termékmenedzser
Azért keresünk, hogy

Folyamatosan figyeld, vizsgáld és elemezd a termékek piaci lehetőségeit, felkutasd a
speciális igényeket

Részt vegyél az új modellek és termékek előkészítésében, módosítási javaslatokkal élj a
termékspecifikációkra

Javaslatokat dolgozz ki a termékskála, a szolgáltatási kör, a terméktípus bővítésére és
az eladásösztönző módszerek fejlesztésére

Megtervezd és végrehajtsd a kiegészítők értékesítési tervét, értékesítési akciókat
dolgozz ki.

Részt vegyél a kiegészítő termékek marketing tervének előkészítésében, tartalmi
kidolgozásában

Összeállítsd a belső használatú értékesítési statisztikákat. Adatok, trendeket elemezz,
és ezekből heti riportokat készíts.

Kezeld és ellenőrizd a kiegészítő termékek készleteit, hogy mindig magas szinten tudd
kiszolgálni a partnereket

Képviseld a vállalatot szakmai rendezvényeken, kiállításokon

Felkeress új partnereket, importőröket, képviselőket

Új beszállítókat, gyártókat kutass fel, tarts velük kapcsolatot, szerződéseket és
ajánlatokat dolgozz ki számukra

Koordináld a kiegészítő termékek beérkezését

Kialakítsd az importált készáru árustratégiáját, előrendeléseket adj le az értékesítési
stratégia szerint

Ellenőrizd vevői számlák kiegyenlítését
Téged keresünk, ha








Angolnyelv-tudásod magabiztosan alkalmazod szóban és írásban a
mindennapi munkád során
Számodra a munkád nem csak egy munkakör, hanem hivatás is
Jó kommunikációs és tárgyaló készséggel rendelkezel
Munkádat képes vagy önállóan, igényesen végezni
Innovatív a gondolkodásmódod
Kiváló esztétikai érzékkel rendelkezel és elkötelezett vagy a minőség iránt
Felhasználói szintű számítógépes ismeretkel rendelkezel (Excel, Word,
Outlook, stb.)

Örülünk, ha:
 Ismered a kerékpárokat és/vagy sport, túrafelszereléseket
 Van B kategóriás jogosítványod

Amit kínálunk:
 Versenyképes jövedelem, juttatások, bónusz, dolgozói kedvezmény
 Nemzetközi kapcsolatokat építhetsz
 Részvétel az Eurobike kiállításon (Németország)
 Aktívan részt vehetsz a termékfejlesztésekben
 Jó hangulatot és egy összetartó csapatot
Jelentkezés módja:
Ha szeretnél egy lelkes csapat jókedvű tagja lenni és szívesen vennél részt hazai termékek
gyártásában kérjük pályázatodat a megpályázott pozíció megjelölésével juttasd el nekünk az
alábbi e-mail címre: allas@gepida.hu

