
 
 

Külkereskedelmi, barkácsáruházaknak beszállító, kis létszámú, nagy f orgalmú, 13 éve működő cég keresi talpraesett új 
munkatársát óbudai irodájába, napi 8 órás munkavégzésre. Cégünk fő profilja a barkács felhasználásra szánt kéziszerszámok, 

szerszámgépek, kerti gépek nagykereskedelme. 

Online termékmenedzser 

FŐBB FELADATOK: 

 Online rendszerekbe - pl. Shoprenter, eMAG, Praktiker, stb. -  termékek feltöltése 
 Termékeink piacra vezetésének támogatása, mely magában foglalja dokumentációk összeállítását, csomagolások 

korrektúráját is 
 Belföldi partnereinkkel kapcsolattartás szóban és írásban, külföldi partnereinkkel angolul, főleg írásban 
 Termék- és partnergondozás vállalatirányítási rendszerünkben 
 Kisebb marketingfeladatok ellátása, pl. facebook oldal kezelése, posztok készítése 

 

TÉGED KERESÜNK, HA: 

 Shoprenter és/vagy eMAG rendszerének ismerete 
 Társalgási szintű angol nyelvtudásod van, szóban és írásban egyaránt 
 Szakirányú vagy általános felsőfokú végzettséggel rendelkezel 
 Kommunikációd fejlett élőszóban, telefonon és írásban is, kedves vagy és érted a partnerek, ügyfelek nyelvét is 
 Átfogó, logikus gondolkodással rendelkezel, érdekel a helyzetekben rejlő minél hatékonyabb megoldás megtalálása 
 Precíz, pontos munkavégzés jellemez és teljeskörűen tudsz felelősséget vállalni az elvégzett munkádért 
 Az Excelt készségszinten kezeled, szereted és örömmel fedezed fel a számodra még ismeretlen funkcióit is 
 Belső motivációval rendelkezel és kiegyensúlyozott embernek érzed magad 

 

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT: 

 Ha stabil felhasználói szintű számítástechnikai ismeretekkel, vállalatirányítási rendszer ismeretekkel rendelkezel, 
esetleg a német nyelvet legalább alapfokon beszéled 

 Ismered a Shoprenter és/vagy eMAG rendszerét 
 Ha képes vagy a többszempontú megközelítésre 

 

Ha kereskedelmi szemléletmód benned van, annak örülünk. Ha grafikai szoftverrel foglalkoztál már korábban, esetleg a német 
nyelvvel is találkoztál már legalább távolról, akkor feltétlen küldd el az önéletrajzod. 
 
AMIT KÍNÁLUNK: 

Egy olyan csapatnak lehetsz tagja, ahol nyugodt körülmények között, családias légkörben, jó műszaki eszközökkel, anyagilag is 
elismert 8 órában bejelentett munkaviszony mellett lendítheted még fentebb a cég sikereit. 
 
 
JELENTKEZÉS: Kérünk, önéletrajzodat word formátumban küldd el a job@novotrading.hu email címre, fizetési igény 
megjelöléssel. 
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