
 

 

KARRIER JÖVŐVEL 
WEDCO. WE DO.  
 

Mi egy a fémfeldolgozó iparban neves Osztrák vállalat vagyunk. Szakértelmünk a forgácsoló szerszámok 
gyártása és azok forgalmazása. Legfőbb jellemzőink a magas minőség, a szakmai hozzáértés, rugalmasság, 
valamint a magától értetődő ügyfélközpontúság. Magyarországi csapatunk erősítéséhez keresünk egy 
tanulékony, kommunikatív, erős személyiséget, aki nyitott az új kihívásokra. 
 
 

 

  

A következő pozíció betöltésére keressük tapasztalt kollégánkat  

Területi szerszámértékesítő 
Forgácsolási szerszámok  
 

 

Terület: Magyarorszàg Munkaidő: Teljes munkaidő Ágazat: Kereskedelem 
  
Az Ön feladatköre 
- Műszaki és kereskedelmi tanácsadás meglévő ügyfelek részére, azok gondozása és új vevők megnyerése  
- Vevőink aktív támogatása a forgácsolási folyamataik optimalizálásában 
- Àllandò piacmegfigyelés és rendszeres jelentés az értékesítési vezető felé, valamint folyamatos 

kommunikáció ügyintézőinkkel és a termékmenedzsmenttel  
- A megállapodás szerinti vállalati stratégia követése és végrehajtása 
- A megállapodás szerinti értékesítési tervek követése és megvalósítása 
- A belső CRM rendszer használata a vevői látogatási jelentésekhez és adatápoláshoz  
 

Az Ön Profilja 
- Szakirányú végzettség, legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalat a gépgyártás és megmunkálás 

(esztergálás, marás, fúrás), valamint a CNC-gépek programozása terén 
- Területi értékesítőként szerzett értékesítési tapasztalat, valamint releváns ipari ismeretek  
- Strukturàlt, önálló munkavégzés 
- Ügyfélközpontúság 
- Rugalmasság, elkötelezettség, meggyőző és magabiztos fellépés 
- Kiváló MS-Office felhasználói ismeret (Excel, PowerPoint, Word ) 
- Jó angol nyelvtudás 
- Magyarországi lakóhely / Budapest vonzáskörzete kìvánatos 
- B kategóriás jogosítvány 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Amit mi kínálunk 
- Izgalmas és változatos feladatkör nagyon jó fejlődési lehetőséggel egy nemzetközi és dinamikusan fejlődő 

vállalkozásban 
- Lapos vállalati hierarchia a gyors döntéshozatal érdekében 
- Kreatìv, saját felelősségű munkakörnyezet 
- Modern üzem ennek megfelelő felszereltséggel 
- Céges autó, mobiltelefon és laptop 
 

Munkabér 
A hatályos kollektív szerződés alapjàn egy ca. 40.000,-€-os bruttó éves fizetés várja (tapasztalat és képesítés 
szerint, min. 5 èves tapasztalat esetèn), továbbá mozgó bérrész. 
Szakmai tapasztalattól függően adott a hajlandóság magasabb bérezésre. 

 
Jelentkezését az alábbi címre várjuk: bewerbung@wedco.at 
 
Kapcsolattartó: 
Larissa Bartosch 
Tel +43 1 480 27 70 mellék 34 
WEDCO Handelsgesellschaft m.b.H. 
 
 
  


