
 
A Metrodom Csoport, Magyarország vezető lakóingatlan-fejlesztője munkatársat keres az alábbi 

munkakör betöltésére: 
 

MARKETING VEZETŐ 
 

Ha úgy gondolod, hogy kellő kreativitással tervezed és valósítod meg a cég marketing munkáját, kellő 

önállósággal tudod ellátni feladataidat, és ugyanerre az önállóságra építed fel a junior menedzser 

munkáját, akkor jó helyen jársz. 

 

Amivel foglalkozol, ha nálunk dolgozol majd:  
 

● marketingcsapat vezetése, a junior menedzserek munkájának irányítása, ellenőrzése 

● marketingstratégia kidolgozása, tervezése 

● aktív együttműködés a cég menedzsmentjével, illetve az értékesítési és marketing igazgatóval a 

marketing stratégia gyakorlati megvalósítása során 

● marketing költségvetés tervezése 

● marketing kommunikáció tervezése 

● marketing teljesítmény értékelése és ellenőrzése 

 

A menedzser által vezetett marketing csapat főbb feladatai: 

 
● a céges arculattal, megjelenéssel kapcsolatos anyagok készítése, tervezése és kivitelezése 

● PR tevékenység menedzselése együttműködésben külső partnerekkel  

● közösségi oldalak menedzselése együttműködésben külső partnerekkel  

● alvállalkozókkal való kapcsolattartás, munkaszervezés  

● a fogyasztói piac és a vásárlói magatartásokról szóló elemzések eredményeinek integrálása a 

marketingbe 

● szakkiállításokon való részvétel, illetve céges marketing események megszervezése 

● kampányok tervezése, megvalósítása, menedzselése 

 

Elvárásaink veled szemben: 
 

● szakirányú felsőfokú végzettség 

● legalább 5 év releváns tapasztalat a szakmában, ebből legalább 2 év vezetői gyakorlat 

● a hagyományos és a modern online megoldások ismerete 

● napi marketing trendek ismerete 

● tárgyalóképes, aktív angol nyelvtudás 

● felelősségteljes munkavégzés, önálló döntéshozás, képesség a saját csapat teljeskörű vezetésére 

● stratégiai szemlélet és gondolkodás, a napi munka megszervezésén túlmutató célok kitűzésére és 

megvalósítására való képesség és készség 

● kiváló fogalmazás és kommunikációs készségek szóban és írásban 

● jogosítvány 

 

Amit kérünk még tőled: 
 

● legyél proaktív, kreatív és vidám személyiség 



● légy magabiztos  

● hosszútávon tervezz velünk, mert mi sokáig szeretnénk veled dolgozni 

 

Amit mi adunk cserébe: 
 

● teljes csomagot kapsz: versenyképes fizetés, bónusz lehetőség, magán egészségbiztosítás, angol 
nyelvi képzés, tréningek, céges mobiltelefon, laptop 

● nemcsak minden nap meleg ebédet biztosítunk, hanem korlátlanul kávézhatsz és teázhatsz is 

● jó hangulatú, kellemes légkör, modern iroda 

● családbarát munkahely vagyunk 

● szeretünk sportolni, emellett számos rendezvénnyel színesítjük a hétköznapokat (csapatépítők, 
kirándulások, családi napok, sportesemények és versenyek, közös koncertek és meccsnézés) 

● saját ebédlőnk van csocsóasztallal és kávésarokkal, a friss és meleg ebédet a szomszéd étteremből 
biztosítjuk a kollégáknak 

● minden osztályunknak külön irodája van, modern irodáinkat saját lakberendezőink álmodták meg 
● már épül a teljesen új irodaházunk a 13. kerületi Teve utcában, ahol rengeteg közösségi térrel, 

saját konditeremmel és tetőterasszal várunk majd  
 

Munkavégzés helye: 
Budapest, IX. kerület 

 

Az önéletrajz megküldésével Ön az MTDM Kft. rendelkezésére bocsátja bizonyos személyes adatait 
munkaszerződés megkötése iránti lépésként, ennek megfelelően az adatkezelés jogalapja a szerződés 
megkötését megelőző, az érintett kérésére történő lépések megtétele. Tájékoztatjuk, hogy az önéletrajz 
megküldésével megadott személyes adatait a http://metrodom.hu/amit-kinalunk link alatt közzétett 
adatkezelési szabályzatunkban foglalt jogcímen és módon, az ott meghatározott feltételekkel kezeljük. 
Kérjük, hogy az adatkezelési szabályzatot figyelmesen szíveskedjen átolvasni, ahhoz kapcsolódó kérdése 
esetén pedig a hr@metrodom.hu e-mail címen állunk megtisztelő rendelkezésére! 
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