
 
Értékesítő mérnök / Galika – pozíció leírás 

 
A Galika Szerszámgépek Kft. a svájci Galika AG magyarországi leányvállalata. A cég tradicionális 
svájci, német és távolkeleti szerszámgép gyártók magas színvonalú berendezéseinek 
forgalmazásával, szervizelésével és alkatrész ellátásával lassan 20 éve meghatározó szereplője a 
magyar szerszámgépes piacnak. Egy emberi léptékű csapatba keressük az alábbi munkatársat: 
 
Pozíció: értékesítő mérnök. 
 
A pozíció célja: a cég által forgalmazott szerszámgépek értékesítése új- és meglévő vevőknek, 
országos szinten. 
 
A pozíció elhelyezkedése a szervezeti felépítésben: az új munkatárs közvetlenül a cégvezető 
irányításával dolgozik. 
 
A munkavégzés helye: Törökbálinti központtal országosan. A pozíció az ország bármely jól 
beközlekedhető részéről betölthető, a cég home office / távoli munkavégzési lehetőséges is biztosít. 
 
Feladatok: 
 
• A forgalmazott szerszámgépek és kapcsolódó szerviz szolgáltatások értékesítése, 
• Új, valamint meglévő vevők rendszeres látogatása, kapcsolattartás az ügyfelekkel, értékesítési 

lehetőségek felkutatása és kihasználása, 
• Részvétel műszaki kiválasztásban, műszaki megoldások és árajánlatok kidolgozása, 
• Értékesítési és műszaki támogatás, tanácsadás a vevőknek, 
• Együttműködés a szervizzel és a pénzüggyel a magas szintű vevőelégedettség érdekében, 
• Folyamatos kapcsolattartás a gépgyártókkal, 
• Aktív részvétel helyi és országos rendezvényeken, vevői bemutatók szervezése és megtartása, 
• Kapcsolódó szerviz tevékenységek támogatása 
 
Ami szükséges: 
 
• Preferáltan felsőfokú, releváns területen megszerzett végzettség vagy tapasztalat 
• Hasonló műszaki értékesítésben – ideális esetben szerszámgépek, CNC berendezések vagy 

gyártó berendezések értékesítésében - szerzett tapasztalat, 
• A szerszámgép piac ismerete és meglévő vevői kapcsolatrendszer előnyt jelent, 
• Középszintű angol vagy német aktív nyelvtudás, írásban és szóban, 
 
• Dinamikus, energikus, aktív hozzáállás, 
• Vevőközpontú gondolkodás és kiszolgálás, 
• Nyitott személyiség, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, 
• Jó előadói, meggyőzési és befolyásolási képesség, 
• Alkalmasság hosszútávú üzleti kapcsolatok kialakítására és fenntartására, 
• Kitartás és rugalmasság, eredményorientált, magabiztos fellépés, 
• Kiváló problémamegoldó képesség, lényeglátás műszaki és kereskedelmi területeken, 
• Intenzív utazási hajlandóság. 
 

Amit kínálunk: 
 
• Versenyképes fizetés 
• Átlag feletti Cafeteria 
• Mobiltelefon, laptop és személygépkocsi magánhasználatra is 
• Professzionális gyártói háttér, magas színvonalú termékválaszték, 
• Jó munkahelyi légkör egy dinamikus, emberi csapatban 
• Támogató munkatársak és cég kultúra, 
• Munkavégzést segítő eszközök és környezet 
• Változatos, de átlátható feladatok 
 
Kezdés: megállapodás szerint, azonnal 


