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MUNKAKÖRI LEÍRÁS - 

IPARGÁGELEMZŐ



TÉGES KERESÜNK, AMENNYIBEN: ...

A FELADATAID:

- Közgáz szakos vagy és meg tudsz győzni minket arról, hogy az amit tanultál jól jön a 
piacelemzésben;
- Jól beszélsz angolul és románul;
- Magas fokon értessz a számítógép használathoz: Office csomag
- Jó szervező készségekkel bírsz
- Különböző statisztikai oldalak, források ismerete előnynek számít
- Amennyiben végeztél már ipargág elemzéseket, ez is egy előnynek bizonyúl :)
- Fogékony vagy az új dolgok iránt és szeretnél fejlődni;
- Könnyen szót értesz az emberekkel és pozitív a hozzáállásod;
- Feltalálod magad sokféle élethelyzetben;
- Nem félsz a kihívásoktól és motiválnak az új feladatok;
- Boldogulsz a határidőkkel (persze ebben mi is segítünk);

- Iparágelemzések készítése, KKV-k számára;
- Különböző modellek elkészítése, amelyek a piacelemzés területén hasznosak lesznek;
- Aktív részvétel az ügyfelek igényfelmérésében, kérések és igények meghatározásában;
- Statisztikák elemzése, és bemutatása az ügyfél számára;
- Marketing stratégiák készítése az ügyfelek számára;
- Az elemézesk bemutatása az ügyfelek számára, online vagy offline módon;
- A bemutatók profi szintű elkészítése, melyeket az ügyfélnek részletesen bemutat majd;

CSAK AKKOR JELENTKEZZ, HA:
- Egy fiatal és dinamikus csapatban akarsz dolgozni;
- Úgy ítéled meg, hogy a tanulást nem akarod abba hagyni rögtön az egyetem 
befejeztével;
- Úgy gondolod, hogy pályakezdőként fontos, hogy egy cég befektessen a fejlődésedbe! 
- Lesz egy szakmai mentorod, aki segít az elindulásban, emellett pedig folyamatos 
képzéseken veszel részt, mert ez egy állandóan változó szakma;
- Fontosnak tartod, hogy a képességeidet értékeljék és az eredményeidet elismerjék. 
- Nálunk nem egy főnököd lesz, hanem egy vezetőd;
- Nem csak ma akarsz jól keresni, hanem 2-3 év múlva is;
- Kimondottan gyűlölöd annak gondolatát, hogy bármennyit is dolgozol, mindig 
ugyanannyit keresel. 
- Nagyon komoly fejlődési lehetőséget biztosítunk és egy konkrét, számokon alapuló, 
vonzó motivációs csomagot.

 Ha felkeltettük az érdeklődésedet, küld el önéletrajzod a következő e-mail címre: 
tepfenhardt.betina@gwconsulting.ro 
Jelentkezésedet várjuk legkésőbb 2021 Május 20-ig.
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FIȘĂ DE POST - 

ANALIST DE PIAȚĂ



CERINȚE

RESPONSABILITĂȚI

- Studii superioare in domeniul economic, marketing, management, business
- Cunostinte de limba engleză
- Cunostinte avansate de operare PC - Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint
- Abilități excelente de prezentare, abordare analitică și exprimare coerentă
- Persoană dinamică, intuitivă şi cu abilităţi organizatorice
- Cunoștințe de statistică și centralizare de date (constituie avantaj)

- Ajută coordonatorul analizei de piață să întocmească modele de analize și rapoarte 
specifice
- Dezvoltă şi implementează proceduri de identificare a necesităţilor și participă la 
identificarea nevoilor clienților
- Elaborează analize de piață privind clienții, concurența, structurarea pieței sau evolutția 
acesteia în timp
- Se asigură că analiza elaborată va fi folosită în stabilierea strategiilor de marketing precum 
și în scopul atingerii obiectivelor clientului
- Prevede şi urmăreşte tendinţele de vânzare şi marketing, analizând date
- Măsoară eficienţa strategiilor de marketing şi publicitate şi a programelor de comunicare
- Analizează preţurile, vânzările, strategia de marketing şi distribuire a produselor, piața și 
concurența
- Realizează prezentări profesionale ale analizelor elaborate, pregăteşte raporturi cu 
rezultatele cercetărilor, ilustrând informaţia în format grafic şi explicând elementele 
complexe

OFERIM
- Formare profesională continuă în cadrul companiei, dar și participarea la cursuri din 
domeniu
- Posibilitatea de a lucra alături de o echipă dinamică și motivată
- Posibilitatea de a lucra direct cu clientul și de a fi implicat în activități administrative ale 
departamentului de analiză de piață
- Un loc de muncă sigur într-un ambient modern

Nu ezitați să ne trimiteți CV-urile la următoarele adrese de e-mail: 
tepfenhardt.betina@gwconsulting.ro și tepus.gabriela@gwconsulting.ro până la data de 
20.05.2021.
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