A MultiSoft Számítástechnikai Kft. közel 30 éves, sikeres múlttal rendelkezik ERP bevezetés, egyedi szoftverfejlesztés, és IT innováció
területén. Munkánk sikerességét multinacionális vállalatok elismerése, hosszú távú partnerségi viszony, továbbá több száz elégedett
ügyfél bizonyítja. Külföldi megbízó partnereink mellett, vállalatunk nagy hangsúlyt fektet saját, innovatív termékek fejlesztésre, illetve az
ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő megoldás szállítására. Folyamatosan növekvő ügyfélkörünk még magasabb szintű kiszolgálása
érdekében munkatársat keresünk, az alábbi, új pozíció betöltésére:

Termékmenedzser
A munkakör célja: A MultiSoft Kft által fejlesztett és forgalmazott termékek menedzselése, az értékesítési folyamat támogatása.
Amit várunk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT Helpdesk tapasztalat
Gazdasági folyamatok és ERP rendszerek iránti érdeklődés, használatukban szerzett
tapasztalat
MS Dynamics NAV/Business Central tapasztalat előny
Felsőfokú végzettség: pénzügy-számvitel, vagy gazdasági informatikus szakon
Rendszerszemléletű gondolkodásmód
Kiváló kommunikációs készség
Microsoft technológiai újdonságok iránti érdeklődés, IT affinitás
Angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt
Igényes, pontos munkavégzés
Megbízhatóság, felelősségtudat
Csapatmunkára való alkalmasság

Te is Tagja lehetsz Csapatunknak, amelyben Munkatársaink számára az alábbiakat
biztosítjuk:
•
•
•
•
•
•
•

Egy sikeres cég biztos háttere és kiépült infrastruktúrája
Szakmai továbbképzések
Versenyképes szaktudás/munkatapasztalat megszerzése hosszú távú együttműködés
keretében
Felelősségteljes, változatos feladatok
Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség, és rálátás a termékújdonságokra az IT világában
Családias légkör, jó hangulatú, egymásra odafigyelő Csapat
Sportolási lehetőségek

Munkavégzés helye:
Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar Irodaház 2A / 1 emelet.)

Jelentkezés módja:
Pályázati anyagodat a hr@multisoft.hu e-mail címre várjuk.

A pozícióhoz tartozó feladatok:
•

•

•
•

•
•
•
•
•

A MultiSoft Kft. által fejlesztett termékek
piacra vitelének és értékesítésének
támogatása
Folyamatos együttműködés a fejlesztői,
tanácsadói, marketing és értékesítési
csapattal
Részvétel a termékfejlesztési stratégia
kialakításában
Termékinformációk összegyűjtése,
rendszerezése, folyamatos naprakészen
tartása
Termékmarketing támogatása
Dokumentáció/tartalom készítés, árlisták
karbantartása
Partner kapcsolattartás
Ügyfél prezentációk, demók és oktatások
tartása (angol nyelven is)
Értékesítés támogatása az ajánlatkészítés
során

Előnyt jelent:
•

Dynamics NAV/BC ismeret

