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DEVELOPMENT 
MANAGER 

 
MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FELADATOK | 
 

− Biztonságtechnikai, és folyamatautomatizálási célokra kialakított 
intelligens videó felügyelet üzleti stratégiájának kiépítése az 
Indirekt értékesítési csatornában. 

− Tier 2 partnerek kiválasztása, keretszerződések megkötése, 
ösztönző rendszerek kialakítása. 

− Stratégiai tervezés, éves költségtervezési folyamat felügyelete, 
tervezése. 

− Az irányítása alá tartozó területek, termékek pénzügyeinek, 
adminisztrációjának kontrollja, költséghatékony folyamatok 
kialakítása. 

− Az értékesítés folyamatában az indirekt üzletkötők szakmai 
támogatása a konzultatív értékesítés folyamatában, 
ügyféllátogatásokon,-bemutatókon való részvétel, ajánlatok 
készítése. 

− A piaci lehetőségek és trendek nyomon követése, elemzése, a 
stratégiában megfogalmazott irányokkal összhangban lévő 
lehetséges új irányok, üzleti lehetőségek feltérképezése. 

− Aktív kapcsolattartás a magyarországi disztribútor(ok)al, 
potenciális partnerekkel, a termékhez kapcsolódó nemzetközi 
szervezettel, valamint a vállalat társosztályaival. 

− Értékesítést támogató promóciók, koncepciók kidolgozása, 
együttműködve a Marketing osztállyal. 

− Részvétel az üzletághoz kapcsolódó nemzetközi projektekben, 
rendezvényeken. 

− Az üzletági működés folyamatos nyomon követése, elemzése, 
fejlesztése. 

 
MUNKAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ELVÁRÁSOK | 
 

− Felsőfokú IT/gazdasági/műszakivégzettség; 
− legalább 3-5 év hasonló területen - lehetőleg rendszerintegrátor 

környezetben- szerzett szakmai tapasztalat; 
− üzletfejlesztésben/pre-salesben szerzett releváns szakmai 

tapasztalat; 
− IT/ hálózati biztonsági technológiák szakértői ismerete; 
− angol nyelv tárgyalási szintű ismerete szóban és írásban egyaránt; 
− „B" kategóriás jogosítvány; 
− kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség; 
− stratégiai és üzleti gondolkodás; 
− műszaki tudás/affinitás; 

− magas fokú problémamegoldó képesség, önállóság. 
 

ELŐNYT JELENT | 
 

− IP biztonsági kamera piaci és technikai ismeretek. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZ INNOVATÍV KONICA MINOLTÁRÓL | 
 
Az irodatechnikai piacon multifunkcionális berendezéseinken túl 
üzleti és működési folyamatokat támogató IT szolgáltatásokat 
nyújtunk, melyeknek fontos elemei a munkafolyamat-automatizálás, 
az IT infrastruktúrára, valamint biztonságra vonatkozó megoldások.  
 
A nyomdaipar és az ipari nyomtatás területén digitális rendszereink 
mellett szoftveres megoldásokat kínálunk, továbbá üzleti 
tanácsadással és képzésekkel támogatjuk ügyfeleinket. 
 
IoT videófelügyeleti rendszereink a teljeskörű biztonság nyújtása 
mellett ügyfeleinknek elemzéseket készítenek. 
 
SZERETNÉL TÖBBET TUDNI VÁLLALATUNKRÓL? | 
 

 Karrier oldalunkon megtudhatod, milyen a Konica Minoltánál 
az élet. 

 
Kövesd a Konica Minolta Hungary-t a Linkedinen, és légy 
naprakész vállalatunk legújabb innovációival, híreivel, 
eseményeivel és aktuális álláslehetőségeivel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.konicaminolta.hu/hu-hu/adatkezeles/privacy-policy
https://konicahu.azurewebsites.net/hu-hu/career/karrier
https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-hungary/
https://konicahu.azurewebsites.net/hu-hu/career/karrier
https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-hungary/
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AMIT KÍNÁLUNK | 
 

− Nemzetközi, multinacionális háttér; 
− együttműködő, lendületes csapat; 
− külföldi utazások; 

− változatos, szakmai területet érintő feladatok. 
 

MUNKAVÉGZÉS HELYE | Budapest, 11. kerület 
 

Amennyiben úgy érzed, hogy a meghirdetett pozíció felkeltette 
érdeklődésedet kérjük, küldd el önéletrajzodat a 
job@konicaminolta.hu e-mail címre. 
 
A tárgyba kérjük, hogy írd be: Business Development Manager 

 

https://www.konicaminolta.hu/hu-hu/adatkezeles/privacy-policy
mailto:job@konicaminolta.hu
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