
 

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 pozíció 
betöltésére: 

Mark eting Manager  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben szeretnél:  
• Weboldalakat kezelni ( WordPress alapú)  
• Online marketing kampányokat/ Google 

AdWords kampányokat tervezni és 
elkészíteni  

•  A vállalat közösségi felületeit, illetve 
annak üzleti blogját menedzselni  

•  Belső- illetve külső rendezvényeket 
szervezni (hazai és nemzetközi)  

•  A szervezet egyéb marketing célú 
tevékenységeit támogatni  

• Kreatív brainstormingokon részt venni, 
saját ötleteidet megvalósítani 

És megfelelsz az alábbi elvárásoknak:  
• Google AdWords, Analytics ismerettel rendelkezel 
• Tapasztalt vagy különböző grafikai programokban (Gimp, Photoshop, InDesign) 
• Webes tartalomkezelő felületek kezelésében jártas vagy ( Wordpress,Joomla, Instapage…)   
• Szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezel 
• Minimum 3 év B2B Online marketingben szerzett tapasztalattal rendelkezel 
• Stratégiai gondolkodás, rugalmasság és önállóság jellemez 
• Aktív, Akommunikációképes angol nyelvtudással rendelkezel 

Munkavégzés helye: 

Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar Irodaház 2A / 1 emelet.) 

Jelentkezés módja: 

Pályázati anyagodat a HR@multisoft.hu e-mail címre várjuk. 

Te is Tagja lehetsz Csapatunknak, amelyben az alábbiakat biztosítjuk számodra: 

• Részese lehetsz az IT szédületes fejlődésének  
• Szakmai, és szakirányú továbbképzési lehetőséget, sportolási lehetőséget, nyelvtanulást, masszázst …   
• Változatos, kihívásokkal teli feladatkört, folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget  
• Határozatlan idejű munkaszerződéssel történő alkalmazást  
• Kiváló, inspiráló munkakörnyezetet 
• Versenyképes fizetést 
• Jó hangulatú, egymásra odafigyelő közösséget (A közvetlen csapatod egy 8 főből álló fiatalos társaság, akik folyamatosan keresik a 

kihívásokat)  
• Családbarát munkahelyet, a munka-magánélet egyensúlyát 

A Marketing Manager legfőbb szerepe nemzetközi álmaink megvalósításában lesz…  
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