
 

Az Animative Group 
sales és marketing igazgatót 

keres  
 
Cégcsoportunk a magyar és nemzetközi piacon is működő, kreatív mérnöki és projektmenedzser 
csoport. Kiemelt szakmai múlttal rendelkezünk sportkomplexumok technológiai fejlesztésében és 
kivitelezésében. Munkánk magas minőségi színvonalat jelent színházak színpadgépészeti 
megoldásaiban, irodaépületek konferencia technológiájának, informatikai rendszereinek, épületek 
biztonságtechnológiai eszközeinek és Smart Home technológiák megvalósításában, az ezekhez 
kapcsolódó gépészeti feladatok ellátásában. 

Szeretnél valami újat létrehozni, vagy valami meglévőt jobbá tenni? Fontos számodra, hogy 
tapasztalataidra, szakmai és személyes kompetenciáidra alapozott elgondolásaidat, a szervezet egyik 
stratégiai fontosságú vezetőjeként megvalósítsd? Gyorsan, rugalmasan tudod kezelni az eltérő 
helyzeteket, nem okoz gondot, ha néha megváltozik a napod előre tervezetthez képest? Akkor a 
Csapatunkban van a helyed! 

Feladataid: 
• a sales és marketing szervezet felépítése, hatékony és eredményes működtetése; 
• az értékesítési stratégia újragondolása, új értékesítési lehetőségek feltárása, kiaknázása. A 

nemzetközi piaci jelenlét bővítése, fejlesztése; 
• éves értékesítési célok kidolgozása, monitorozása és megvalósítása; 
• árajánlatok készítése a mérnöki és gazdasági csapat támogatásával 
• az értékesítést támogató marketing tevékenység működtetése és fejlesztése. Az Animative Group 

piaci brand-jének felépítése, folyamatos ápolása és fejlesztése;  
• meglévő ügyfélkörrel való aktív kapcsolattartás és a CRM rendszer tovább fejlesztésében való 

részvétel; 
• együttműködés a szakmai és funkcionális szervezeti egységekkel; 
• az Animative Group menedzsmentjének tagjaként részvétel a stratégiai tervezésben és 

döntéshozatalban. 

Elvárásunk, hogy van: 
• szakirányú (közgazdasági, kereskedelmi, műszaki jellegű) diplomád; 
• tapasztalatod projekt és szolgáltatás típusú értékesítésben; 
• kiváló konceptuális gondolkodásod, erős proaktivitásod és minőségorientált folyamatszemléleted; 
• igényed saját magad és munkatársaid folyamatos fejlesztésére, tudásod megosztására;  
• gyakorlati ismereted az alapvető irodai (MS Office) alkalmazások használatában; 
• olyan mélységű és minőségű ismereted, amely révén egyértelműen és eredményesen 

kommunikálsz nemcsak magyarul, hanem angolul is; 
• rendelkezel „B” kategóriás gépjármű vezetői engedéllyel. 

Kifejezetten előnyös, amennyiben  
• vannak audiovizuális, gyengeáramú és gépészeti ismereteid; 
• nemzetközi környezetben is végeztél munkát. 

A munkádra teljes munkaidőben van szükségünk, és amit ezért cserében adunk Neked: 
• tisztes, versenyképes jövedelem; 
• a munkavégzéshez elengedhetetlen eszközök (note-book, mobitelefon és céges gépjármű); 
• egészségbiztosítás; 
• izgalmas feladatok, szakmai kihívások; 
• hazai és külföldi szakmai kiállításokon – vásárokon részvétel; 
• fejlődési lehetőségek, szakmai és menedzsment képzések finanszírozása;  
• támogató, együttműködő csapat. 


