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Projekt asszisztens munkatársat keresünk  

 

 

Nemzetközi design márkákat, beltéri és kültéri bútorokat, berendezési tárgyakat, 

innovatív akusztikai anyagokat forgalmazó, rendezvény- és szakmai oktatásszervező 

szervező cégünk 25 éve dolgozik a közületi piacon építészekkel, belsőépítészekkel, és 

más kreatívokkal, valamint ingatlanfejlesztőkkel és kivitelezőkkel szoros 

együttműködésben. 

Megrendelőink olyan multinacionális világcégek és sikeres hazai vállalkozások, ahol a 

tárgyi világ kultúrája, valamint az employer branding hangsúlyos szerepet tölt be, és 

az ezzel járó minőséget, igényességet szeretnék hazánkban is megtalálni. 

 

Ezen céljaink eléréséhez munkatársat keresünk Projekt asszisztens pozícióba.  

  

 

Feladatok:  

 árajánlatok készítése koncepciók alapján 

 termékprezentációk, mood boardok készítése, hagyományos és multimédiás 

technológiával egyaránt 

 árajánlatkérés 

 kapcsolattartás az ügyfelekkel 

 napi kapcsolat gyártókkal-szállítókkal-társtervezőkkel 

 projekt manager támogatása 

 helyszíni felmérések 

 személyes prezentációkon való részvétel 

 vállalati crm rendszer napi használat 

 közösségi média kezelése  

 

 

Az álláshoz tartozó elvárások: 

- lehetsz belsőépítész, forma- vagy terméktervező, illetve építész, esetleg      

  lakberendező végzettségű vagy érdeklődésű 

- önálló tanulási képesség 

- projekt management tapasztalat akár asszisztensi pozícióban is előnyös 

- nyílt, kommunikatív hozzáállás 

- gyors, rendszerező gondolkodás 

- kereskedelmi vénád előnyt jelent 

- szabálykövető egyéniség 

- toleráns csapatjátékos 

- tárgyalóképes angol nyelvtudás, hiszen nemzetközi gyártókkal és szakemberekkel  

  kommunikálsz majd  



  

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

Külön előny, ha rendelkezel ingatlanpiaci és/vagy közületi piaci ismerettel, az angolon 

túl további nyelvismerettel, ArchiCad, AutoCad vagy 3D Max gyakorlattal, ha van 

jogosítványod, illetve van tapasztalatod multimédiás eszközök használatában 

  

Amit kínálunk:  

- kulturált vevőkört, nagyrészt vegyesvállalati környezetből  

- 25 éves tapasztalatunk és nemzetközi kutatási, fejlesztési ismeretünk megosztását  

  (Nálunk dolgozni olyan, mintha folyamatosan továbbtanulnál) 

- top design márkák kommunikációs hátterét, anyagait 

- versenyképes fizetés, alap + bonus 

- továbbtanulási támogatás tanulmányi szerződéssel, akár külföldi intézményben is 

- családbarát és bringabarát munkahely 

- home office csomag - tárgyi feltételek és munkavégzési lehetőség egyaránt 

- AYCM illetve EU magánszolgáltatási támogatás 

- külföldi tréningek 

- hosszú távú munkalehetőség előre lépési lehetőséggel, továbbtanulási kötelező  

  programmal együtt 

- határozatlan idejű munkaviszony 

- azonnali kezdési lehetőség 

 

A munkavégzés helye: Törökvész út, II. kerület zöldövezet, 

-,,Az Év Munkáltatója és legjobb hazai munkahely" győztese 2018-ban és 2019-ben a  

  European Business Award versenyében 

- Well 2.0 szerint előminősített irodában 

- safe design elv szerint üzemeltetett, COVID-mentes környezetben 

 

 

Küldd el nekünk jelentkezésed a feuertag@europadesign.hu címre személyes 

bemutatkozással és motivációs levéllel! 
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