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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
MUNKATÁRS 

 
MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FELADATOK | 

 
− Bejövő telefonos és e-mailes megkeresések, információ kérések 

kezelése, szükség esetén hívások továbbítása a megfelelő 
társosztályra 

− Hibabejelentések kezelése, első szintű hibaelhárítás, eszkaláció 
− Megrendelések rögzítése a vállalatirányítási rendszerben 
− Szerviztechnikus kollégák munkájának (pl. eszköz üzembe 

helyezések) koordinálása, szerviz árajánlatok készítése 
− Adminisztratív feladatok a vállalatirányítási rendszerben 
− Jelentések, beszámolók készítése társosztályok részére 
− Kimenő hívások lebonyolítása (elégedettség felmérés, 

egyeztetések) 
− Értékesítés támogatás, leadek generálása 
− Társosztályokkal való napi kapcsolattartás (adminisztráció, 

kontrolling, értékesítők, szerviz stb.) 
 

MUNKAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ ELVÁRÁSOK | 
 
− Szeretsz emberekkel foglalkozni, barátságos, nyitott 

személyiség vagy 
− Legalább középfokú végzettséggel rendelkezel 
− Tisztán és érthetően fejezed ki magad, kiváló kommunikációs 

készségekkel rendelkezel írásban és szóban egyaránt 
− Türelmes és segítőkész személyiségnek tartod magad 
− Konfliktushelyzeteket gyakorlottan kezelsz, jó és gyors a 

problémamegoldó képességed 
− Pontos, precíz munkát végzel 
− Felhasználói szintű MS Office ismereteid vannak 

ELŐNYT JELENT | 

− Dolgoztál már contact centerben, ügyfélszolgálaton 
− Társalgási szintű angol nyelvtudással bírsz 
− Van értékesítési tapasztalatod 
− Érdeklődsz a műszaki területek iránt 
− Korábbi tapasztalataid során találkoztál már ERP rendszerrel 

(pl.: Navision) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
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://www.konicaminolta.hu/hu-hu/karrier
https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-hungary/
https://www.konicaminolta.hu/hu-hu/karrier
https://www.linkedin.com/company/konica-minolta-business-solutions-hungary/
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AMIT KÍNÁLUNK | 
 
− Egy dinamikusan fejlődő iparágban dolgozhatsz 
− Ügyfélszolgálati munkatársként megismerheted nem csak az 

ügyfélszolgálat működését, hanem ráláthatsz a cég 
folyamataira a társosztályokkal való együttműködés során 

− Egy sikeres és dinamikus nemzetközi vállalati hátterét  
− Lehetőséget biztosítunk a tanulásra és a fejlődésre egy 

dinamikus csapat tagjaként 
 

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: Ügyfélszolgálati munkatárs 

 

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