
 

A MultiSoft Számítástechnikai Kft. közel 30 éves, sikeres múlttal rendelkezik ERP bevezetés, egyedi szoftverfejlesztés, és IT innováció területén. 
Munkánk sikerességét multinacionális vállalatok elismerése, hosszú távú partnerségi viszony, továbbá több száz elégedett ügyfél bizonyítja. 
Külföldi megbízó partnereink mellett, vállalatunk nagy hangsúlyt fektet saját, innovatív termékek fejlesztésre, illetve az ügyfelek egyedi 
igényeinek megfelelő megoldás szállítására. Folyamatosan növekvő ügyfélkörünk még magasabb szintű kiszolgálása érdekében munkatársat 
keresünk, az alábbi, új pozíció betöltésére: 

Sales Gyakornok 
Munkakör célja: 

A MultiSoft Kft által fejlesztett és forgalmazott Philips diktafonok értékesítésének teljes körű menedzselése. 

A pozícióhoz tartozó feladatok: 

• A MultiSoft Kft. által fejlesztett, forgalmazott Philips diktafonok magyarországi értékesítése 
• Értékesítési kampányok megszervezése, menedzselése, új ügyfelek szerzése 
• Marketing aktivitások tervezése együttműködve a Marketinggel 
• Kapcsolattartás az ausztriai értékesítési csapattal (angol nyelven) 
• Kapcsolattartás a meglévő ügyfélkörrel 
• Garanciális, szerviz esetek, továbbá rendelt termékek kiszállításának menedzselése 
• Termékinformációk összegyűjtése, folyamatos naprakészen tartása 
• Dokumentáció készítés, árlisták karbantartása 
• Ügyfél prezentációk, demók és oktatások tartása (angol nyelven is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkor érdemes pályáznod, ha szeretnél egy önálló feladatkört, 
ahol a teljes értékesítési folyamat a Te kezedben 
összpontosul, Te vagy a siker kulcsa! Szereted az értékesítés 
pezsgését, fontos számodra a támogató Csapat, és az iskolával 
összeegyeztethető érdekes munkakör. 

Munkavégzés helye: 

Budapest XI. kerület, a budaörsi repülőtér közelében, 2019. 
júniusától: 11. kerület Bartók Béla út (Bartók Udvar Irodaház) 

Jelentkezés módja: 

Fényképes önéletrajzot, motivációs levél kíséretében, a 
hr@multisoft.hu e-mail címre várunk. 

Amit várunk: 

• Kiemelkedő IT affinitás és érdeklődés 
• Folyamatban levő felsőfokú végzettség (elsősorban 

mérnöki és/vagy gazdasági területen) 
• Kiváló kommunikációs készség 
• Folyékony angol nyelvtudás (szóban és írásban 

egyaránt) 
• Önálló munkavégzés, de képesség a csapatmunkára 
• Proaktív, feladatorientált személyiség 

 

Előnyt jelent: 

• Értékesítőként szerzett tapasztalat 
• Hardver, szoftver, licenc ismeretek 

Amit nyerhetsz velünk: 

• Széleskörű tudás megszerzésének lehetősége 
• Kihívást jelentő feladatok, fejlődési lehetőség 
• Esetenként részvétel nemzetközi konferenciákon 
• Hosszú távú együttműködés 
• Támogató, jó hangulatú, családbarát környezet 
• Masszázs, sportolási lehetőség  
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