
A Pentasol Hungary Kft. 15 éve az ipar minden szegmensében, karbantartási termékeivel és ipari szolgáltatásaival a piac egyik megha-
tározó szereplője Magyarországon. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy egy fiatal, dinamikus csapat segítségével folyamatosan növ elni 
tudjuk piaci részesedésünket. Beszállítóink több évtizedre visszatekintő gyártástechnológiát alkalmaznak, emellett saját gyártá sú 
termékeink is kiemelkedőek az innovatív megoldások területén.
 
Ehhez az érdekes és változatos munkához várjuk új kollégáinkat családias, fiatalos csapatunkba.
A munkavállalók döntő többsége fejlődő vállalati kultúrára, munkájának elismerésére, megbecsülésre, kiszámítható jövőre, tanulá sra és 
fejlődésre vágyik. Fontos számukra, hogy kollégáink sikereik eredményeként megvalósíthassák a saját céljaikat.
Ha te is valami hasonlóra gondoltál, olvass tovább!

Dinamikusan fejlődő értékesítő csapatunkba:

Értékesítési Menedzser
munkatársakat keresünk

Terület: Középnyugat-Magyarország (Veszprém megye, Fejér megye és részben Komárom-Esztergom megye)

Főbb feladatok:
• a kitűzött célok elérése a cég termékeinek és szolgáltatásainak értékesítésével
• új ügyfelek felkutatása, meglévő partnerekkel való kapcsolattartás
• az ügyfelek igényeinek feltárása, konzultatív értékesítés, tanácsadói szerepkör
• együttműködés a társosztályokkal az értékesítési célok elérése érdekében
• piacfigyelés és elemzés, értékesítési beszámolók elkészítése
• kisebb, egyszerű munkák helyszíni műszaki felmérése
• termékeink bemutatása a partnerek üzemi körülményei között
• egyeztetés a műszaki osztállyal, a kivitelezés adminisztratív támogatása

Elvárások:
• kiváló kommunikációs, prezentációs és szervező készség
• direkt értékesítésben szerzett tapasztalat; önálló, hatékony értékesítési munkavég -

zésre való alkalmasság
• műszaki véna, képesség a feladathoz szükséges új műszaki ismeretek elsajátítására 
• gyors tanulási készség, fogékonyság az újdonságokra, érdeklődés, nyitottság
• pontosság, precizitás
• tettre kész, agilis és proaktív látásmóddal rendelkező személyiség
• B kategóriás jogosítvány
• lakóhely a megjelölt régióban
• magabiztos tudás MS Office terén

Előny:
• ipari területen szerzett kapcsolati tőke
• műszaki irányú végzettség

Amivel várunk téged:

• teljesítményarányos, versenyképes jövedelem felső korlát nélkül – csak rajtad múlik, 
mennyit viszel haza! ( jutalék a betanulási időszakra, bónuszok, Cafeteria, Medicover 
csomag)

• céges személygépkocsi (magánhasználatra is), notebook, okostelefon
• kiemelkedő teljesítményt elérőknek előmeneteli lehetőség, kimagasló anyagi és 

személyes megbecsülés mellett
• Pénzügyileg stabil, folyamatosan fejlődő céges háttér; fiatalos, dinamikus csapat
• Szakmai képzések és teljes körű támogatás a cégvezetés és a kollégák részéről

Állás, munka területe(i):
• Értékesítés, Kereskedelem
• Területi képviselő
• Mérnök, Műszaki értékesítő

A fényképes önéletrajzodat kérjük a következő címre küldd el nekünk:

hr@pentasol.hu
Minden jelentkezőt értesítünk a felvételi eljárás lezártával!


