
  

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

 
ADMINISZTRÁCIÓS 
CSOPORTVEZETŐ 

 
MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FELADATOK | 

 
− A központi adminisztrációs csapat operatív vezetése 
− A csapat szakmai támogatása, mentorálása és rendszeres 

teljesítményértékeléseik készítése 
− Rendszeres egyeztetés az osztályvezető felé az adminisztráció 

operatív tevékenységével, teljesítményével (KPI alapján), futó 
projektjeivel, fejlesztésével kapcsolatban, valamint az egyes 
osztályokkal fenntartott munkakapcsolat és folyamatok 
tekintetében 

− Javaslattétel az adminisztrációs folyamatok fejlesztésére és ezek 
kivitelezésének koordinálása 

− Havi / féléves / éves zárások teljes körű koordinálása ill. a külső 
és belső auditok támogatása 

− Bejövő ügyfélreklamációk kezelése írásos formában, ezekben 
együttműködés a kapcsolódó osztályokkal 

− Vállalatirányítási rendszer működésének és kontrollpontok 
folyamatos ellenőrzése, rendszerszintű megoldásokra javaslatok 
tétele 

− Nagyvállalati tenderek kidolgozásában való részvétel, szakmai 
támogatás nyújtása 

− Kapcsolattartás a társosztályokkal  
 

MUNKAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ELVÁRÁSOK | 
 
− felsőfokú végzettség (előny: gazdasági/pénzügyi szakirány) 
− adminisztrációs területen szerzett legalább 5 éves tapasztalat 

(preferáltan nagyvállalatnál) 
− csoportvezetés terén szerzett min. 2-3 éves tapasztalat 
− szerződés adminisztrációval ill. számlázással kapcsolatos 

tapasztalat  
− vállalatirányítási rendszer ismeret (preferáltan Navision, SAP) 
− angol nyelv tárgyalási szintű ismerete szóban és írásban 
− magasszintű MS Office felhasználó (Excel, Word)  
− ügyfélcentrikus és megoldás-orientált attitűd 
− önálló, proaktív és precíz munkavégzés 

 
AMIT KÍNÁLUNK | 

 
− egy sikeres és dinamikus vállalat nemzetközi hátterét kínáljuk 

munkakörnyezetként; 
− továbbképzések, változatos feladatok, személyes és szakmai 

fejlődési lehetőség 
 

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: Adminisztrációs csoportvezető 
 
 
 

 
 
 
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
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