
 

 

Szeretnél egy Funky magyar márka nagykövete lenni? 

Fontos számodra, hogy minőségi termékeket képviselj? 

Értékesítőként a hunter szemlélet jellemez? 
 

Gyümölcs, zöldség és fűszeralapú préslevek és smoothiek gyártásával foglalkozó, 
dinamikusan fejlődő cégünk csapatának bővítéséhez  

 

Értékesítési képviselőt 
keresünk,  

aki energikus, stratégiai gondolkodású, jól kommunikáló, másokat motiváló csapatjátékos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Funky Forest egy megbízható és jellemzően hazai, minőségi alapanyagokból hidegprés technológiával készült 
termékcsalád, mely hozzáadott adalékanyagot nem tartalmaz. A termékeket korszerű, szécsényi gyümölcsfeldolgozó 

üzemünkben gyártjuk. 
 

Miért jó nálunk dolgozni? 

 Hatalmas a lehetőség áll még előttünk, növekszünk és ebben kulcs szereped lesz 

 Felelősségteljes munka vár, innovatív jövőképpel rendelkező, fejlődő, stabil cégnél 

 Folyamatos termékfejlesztés, széleskörű marketingtámogatás segíti munkádat 

 Agilis, támogató, ötleteidre nyitott menedzsment csapattal dolgozol, az értékesítési vezető közvetlen 
irányításával 

Milyen szakmai háttered kell legyen?  
 legalább 4 év értékesítői gyakorlat (jó, ha tapasztalataid az FMCG szektorban szerezted) 

 bizonyított sikereket tudhatsz magadénak értékesítőként 

 MS Office programok használatában felhasználói szintű, rutinos jártasságod van 

 B kategóriás jogosítványod van, és biztonságos, aktív vezetési gyakorlatod 
 Örülünk, ha emellett: 

 BA / BSc végzettség preferált, de megfelelő tapasztalt esetén nem elvárás 

 Saját gépkocsi megléte előny, amennyiben térítés ellenében szívesen használnád a munkád során is 

Mit várunk Tőled? 
 Légy nyitott, motivált és éhes a sikerre 

 Rendelkezz kiemelkedő eladási- és tárgyalási készséggel, valamint gazdasági szemlélettel 

 Szeress és tudj is önállóan is és kitartóan dolgozni 

 Hitelesen képviseld a prémium minőségű termékek által szimbolizált egészségtudatos gondolkodásmódot 

 Proaktív, dinamikus cselekvés, vevőorientált beállítottság jellemezzen 

 Rugalmasság, gyors reagálás a piaci és vevőkapcsolati eseményekre, piaci trendek elemzésének képessége 

Feladatod, hatásköröd lesz:  

 Új partnerek felkutatása, kapcsolatok építése a márka piaci terjeszkedése érdekében, országos szinten 



 Önálló tárgyalások folytatása a potenciális ügyfelekkel és rendszeres, aktív kapcsolatápolás a meglévő 

ügyfeleiddel 

 Cégstratégia mentén meghatározott túratervek alapján HORECA és kiskereskedelmi egységek látogatása 

Budapest és Pest megye területén 

 Értékesítési adatok folyamatos figyelemmel kísérése, rendszeres jelentések készítése a menedzsmentnek 

 A vállalat képviselete szakmai rendezvényeken és találkozókon  

 Értékesítési stratégia és éves terv kialakításában való aktív részvétel 

 Az értékesítési kampányok hatékonyságának visszamérésében részvétel 

 A piac feltérképezése, piaci trendek figyelése, új, innovatív ötletek behozása 

Mit kapsz cserébe? 

 Versenyképes kompenzációs csomag (alapfizetés plusz teljesítményalapú jutalék) 

 Sikerélmények és fejlődési lehetőség 

 Szakmai előrelépés lehetősége a márka növekedésével együtt 

 Önálló munkavégzés a mindennapokban 

 


