Kereskedő
A csapat
Cégünk Magyarország piacvezető rendszerintegrátora, ami az elmúlt 30 évben felhalmozott tudás,
fejlődés, és az összehangolt csapatmunka eredménye. Büszkék vagyunk a múltunkra, jelenünkre és
folyamatosan lépést tartunk a jövő kihívásaival. Kitartó, egymást inspiráló és összetartó munkatársak
dolgoznak nálunk.
Amit csinálunk
A televíziós és rádiós műsorkészítéshez, műsorszóráshoz szükséges műszaki infrastruktúrát építjük
ügyfeleink (MTVA, RTL Klub, TV2, MÜPA, Antenna Hungária, A38 és még sokan mások) részére. Mindent,
ami ahhoz kell, hogy otthon tudj TV-t nézni, rádiót hallgatni, vagy felvételre kerülhessen egy koncert,
sportesemény. Ezeket a rendszereket különböző gyártók világszínvonalú eszközeiből építjük össze a saját
– szintén világszínvonalú – tudásunk hozzáadásával.
A hiányzó láncszem
Az iparági változások, piaci igények és a szélesedő termékportfólió kihívásainak megfelelve bővíteni
szeretnénk kereskedelmi csapatunkat. Leendő kollégáid professzionális hang- és videotechnikai
eszközök, összetett broadcast rendszerek, valamint magas hozzáadott értékű mérnöki, támogatási és
integrációs szolgáltatások értékesítésével töltik napjaikat. Hozzájuk hasonlóan, Te is ezekkel a
kihívásokkal találkozhatsz, ha nálunk képzeled el a jövődet.
Szerintünk akkor tudod legjobban ellátni a feladatodat nálunk, ha felsőfokú végzettséged van, érdekel a
műszaki technológiák világa, és van már tapasztalatod professzionális AV, IT, esetleg broadcast
rendszerek érékesítésében.
Amit kérünk
-

tudj figyelni az ügyfelek igényeire, és azokból üzletet generálni
kommunikálj jól, könnyen tudj kapcsolatokat teremteni, és ápolni
tudj egyszerre több szálat is kézben tartani
legyél nyitott a tanulásra, új technológiák megismerésére
tudj rendszerben gondolkozni, keresd az összefüggéseket
légy jó csapatjátékos, de álld meg a helyed önállóan is
legyen biztos angol nyelvtudásod úgy írásban, mint szóban
légy korrekt, etikus és rugalmas
és igen, néha nálunk is kell adminisztrálni, szerződéseket koordinálni stb. Ezekhez a feladatokhoz
Microsoft Office környezetet használunk, aminek ismerete számodra is elengedhetetlen lesz.

Amit adunk
-

mindent, ami a magas színvonalú munkavégzéshez szükséges
változatos, érdekes, kihívásokkal teli munkát, és az ezzel járó tanulás, szakmai fejlődés lehetőségét
korrekt, versenyképes juttatási csomagot
klassz és profi csapatot.

Előnyt jelent

-

B kategóriás jogosítvány
meglévő, kialakult ügyfél kapcsolatrendszer
projektvezetői tapasztalat
ha tudod mit jelent ez a három betű: SDI.

