
 

Akkor, amikor valakit munkatársunkká fogadunk, egyben a lakástextίliák elbűvölő világába 

vezetjük be, a formák és színek világába. Különösen igaz ez az itt meghirdetett állás esetében! 

Vegyél egy 5*5 cm darab textilanyagot a kezedbe és képzeld el, ahogy az eljut Európa 29 

országába, több százezer ember kezébe és ablakokat díszít Varsótól Várnáig. 

Képzeld el, hogy ennek az anyagnak a sorsa kicsit a te kezedben van. Együttműködve a 

beszerzési, marketing- és eladási csapattal, alakítjátok át ezt az anyagdarabot eladható 

késztermékké, odafigyelve a legapróbb részletekre és a folyamatok összhangjára. 

A DECO CENTER, mely a #mendolafabrics brand megálmodója, és amely mára az ország 

1. számú függöny- és dekoranyag forgalmazója, 

TERMÉKFEJLESZTŐt keres 

 

A termékfejlesztő a termékkör piaci sikerét tartja szeme előtt, ezért elsődleges feladata a meglévő 

termékkör folyamatos és átfogó fejlesztése, illetve új termékek sikeres bevezetése.  

 

Főbb feladatok: 

 Éves szinten két új kollekció országos piaci bevezetésének irányítása (a legelső 

anyagminták kiválasztásától az első importrendelésig, betartva a piaci bevezetés főbb 

lépéseit, határidők betartását) 

 Termék piaci fogadtatásának folyamatos követése, eladáselemzés 

 Javaslattevés a termékkör hatékonyságára vonatkozóan 

 A késztermék-előállítási folyamat követése  

http://mendolafabrics.ro/en/new-products/?utm_source=mail&utm_medium=july_signature


 Csomagolásra és címkézésre vonatkozó karakterisztikák meghatározása a marketing 

osztállyal és partnerekkel együttműködve 

 Termékbemutatók előkészítése munkatársak részére 

 Beszállítókkal való kapcsolattartás fejlesztése és jövőbeni beszállítók feltérképezése 

személyes látogatások, vásárok és kiállítások által 

 Termékkör folyamatos bővítése, illetve a nemhatékony termékek helyettesítése 

 Termékekhez kapcsolódó adatbázis naprakészen tartása 

 Naprakész információkkal rendelkezik a piaci trendekről, piacelemzést és 

konkurenciaelemzést végez és alkalmazza ezek következtetéseit 

 Javaslatokat tesz többirányú termékfejlesztésre (márka-kiterjesztés, csomagolás-

fejlesztés), melyek hatékonyak lehetnek a termék piaci fogadtatásában 

 Javaslattétel a belső folyamatok hatékonyabb működése érdekében 

 

Elvárásaink: 

 Kereskedelmi és/vagy beszerzési tapasztalat (termékkör fejlesztés, létrehozás) 

 Stratégiai gondolkodás és kiváló kommunikációs- és szervező képesség 

 Jó alkalmazkodó képesség 

 Felelősségvállalás és jó döntéshozó-képesség 

 Angol nyelvtudás felsőszintű ismerete 

 Külföldi utazásra való hajlandóság 

 

Amit mi nyújtunk: 

 Lehetőséged nyílik arra, hogy a legújabb trendekkel dolgozz, és azokat elsőként vezesd be 

a helyi piacra 

 Kézzelfogható kapcsolatba kerülsz a termékkel és az azt felruházó márkával, közvetlenül 

befolyásolva annak piaci alakulását  

 Széles rálátás a lakástextíliák területére, vásárok és nemzetközi kiállításokon való 

részvétel által 

 Kiváló tanulási lehetőség a szakma legjobbjaitól, emellett számtalan szakmai képzés 

 Modern irodai környezet egy zöld, csupazöld környezetben 

 Fiatal, nyitott és dinamikusan fejlődő csapat és azt elősegítő csapatépítők 

 

Munkakör típusa: Teljes, napi 8 óra. 

Székhelyünk: Magyarfenes, Mendola Ipari Park. A szállítást a cég biztosítja. 

Önéletrajzodat várjuk a resurseumane@decocenter.ro emailcímre! 

Jelentkezési határidő: folyamatos. 

 


