
Partnertanácsadó

Bevezető

Az Árukereső.hu Magyarország piacvezető ár-, és termék összehasonlító oldala, egyben
online vásárlási kalauza, amely 2004 óta több tízmillió vásárlásban segítette már a
felhasználókat és a webshopokat. Szolgáltatásainkat napi szinten több mint félmillió
látogató veszi igénybe, naponta átlagosan 3-4 millió lapletöltés mellett. Magyarország
mellett Romániában és Bulgáriában is piacvezetők vagyunk ár- és termék összehasonlító
oldalainkkal, melyekkel évről évre egyre több elégedett látogatót szolgálunk ki, és célunk,
hogy ez a szám még tovább növekedjen.

A brand a Heureka Group része, ami az Árukeresőhöz hasonló területen operáló cégekből
áll. Ennek a határokon átnyúló kooperációnak köszönhetően egyre több hosszútávú és nagy
lélegzetvételű e-commerce product fejlesztése fut - ezek kapcsán is számítunk új
Partnertanácsadónk szakértelmére.

A csapat tagjaként kiemelt szereped lesz webshop partnereink elégedettségének
fenntartásában, növelésében.

Feladatok

● jelenlegi hirdető partnereink menedzselése, tájékoztatása, segítése, technikai
problémáinak kezelése;

● hirdető partnerek számának növelése;
● értékesítési listák összeállítása és menedzselése;
● kiemelt szolgáltatások terjesztése és értékesítése;
● partnerek által beküldött terméklisták kezelése;
● az elvégzett feladatok adminisztrálása az Árukereső egyedi fejlesztésű

rendszereiben;
● folyamatos kapcsolattartása tartalomkezelő csapattal.

Elvárások

● legalább 1-2 éves hasonló területen szerzett munkatapasztalat;
● irodai szoftverek felhasználói szintű ismerete (Excel, Word, PowerPoint);
● anyanyelvi szintű bolgár nyelvtudás;
● középfokú, aktív angol nyelvtudás;
● kiváló kapcsolatteremtő képesség, talpraesettség;

https://heureka.group/cz-en/about-us/


● magas fokú önállóság, segítőkészség;
● eredményorientált gondolkodásmód, technikai affinitás;
● precíz adminisztrálás;
● elhivatottság az online kereskedelem iránt.

Amit ajánlunk

● motiváló juttatási csomag: alapbér + 10 % éves bónusz + havi bruttó 35.000 Ft
cafeteria + sportolási/nyelvtanulási hozzájárulás;

● hosszútávú, teljes munkaidős álláslehetőség;
● stabil, nemzetközi céges háttér;
● jól megközelíthető belvárosi iroda + home office (hibrid munkavégzés);
● tapasztalt kollégákból álló, összetartó és vidám csapat;
● felszerelt irodai konyha (pl. kávé, tea, szűrt víz, gyümölcs), közös reggelik, közös

programok és céges rendezvények.

Jelentkezés módja

Amennyiben felkeltettük érdeklődésed, a job.sales@arukereso.hu e-mail címen várjuk
jelentkezésed!

További információ

Munkavégzés helye iroda esetében:

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., R70 Office Complex.
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