
  

Személyes adatait az alábbi linken elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a kiválasztási folyamat lebonyolítása céljából kezeljük. 

 
INSIDE SALES  
TEAM LEAD 

 
MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FELADATOK | 
 

− A Konica Minolta inside sales csatornájának működtetése illetve 
fejlesztése,  

− a belső értékesítési csapat felépítése és vezetése, 

− belső működési folyamatok folyamatos fejlesztése, új technológiai 
lehetőségek proaktív keresése (pl. híváskezelő rendszer, CRM 
integráció, ajánlati sablonok, automatizáció stb.), 

− előre meghatározott üzleti célok proaktív teljesítése (értékesítés, 
árajánlat készítés, lead generálás), 

− értékesítést érintő belső projektben való aktív részvétel; 
együttműködés a területi értékesítési csapattal, közös célok 
elérése, kampányokban való részvétel, 

− a csoportba tartozó kollégák operatív vezetése és on the job 
képzése, fejlesztési célok meghatározásával, 

− vezetői riportok, dokumentációk készítése. 

 
MUNKAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ELVÁRÁSOK | 
 

− felsőfokú végzettség és legalább 2 éves inside sales vezetői 
gyakorlat; 

− felhasználó szintű MS Office ismeretek (Word, Excel); 
− fejlett problémamegoldó és helyzetfelismerő képesség; 
− önálló munkavégzésre való képesség; 
− ügyfélközpontú és proaktív hozzáállás 
 

ELŐNYT JELENT | 
 

− az angol nyelv társalgási szintű ismerete; 
− inside sales vagy contact center területen szerzett tapasztalat; 
− contact center technológiák (híváskezelő, CRM, chat stb.) 

alkalmazásában szerzett tapasztalat 
 

AMIT KÍNÁLUNK | 
 

− egy sikeres és dinamikus vállalat nemzetközi hátterét kínáljuk 
munkakörnyezetként; 

− továbbképzések, változatos feladatok, személyes és szakmai 
fejlődési lehetőség 

 
 
MUNKAVÉGZÉS HELYE | Budapest vagy Szeged vagy Debrecen 
 
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: Inside sales team lead 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
mailto:job@konicaminolta.hu
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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