
 

A HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. 
munkatársat keres 

 
MARKETING MUNKATÁRS 

munkakörbe 
 

 
Új kollégánkat keressük, aki segít nekünk még jobbá tenni marketing 
tevékenységünket.  
 
Tetszik a LinkedIn oldalunk, szereted a stílusunkat? Tudsz élni kreatív vénáddal (legyen az 

verbális vagy vizuális) és keresed azt a helyet ahol az ötleteidet nyitott fülekkel hallgatják? 

Nem rettegsz adminisztratív teendőktől sem? Gyakran mondták már neked, hogy szeretik a 

progresszív hozzáállásodat? Ha igen, akkor van számodra egy ajánlatunk.  

 
Marketing munkatársi pozíciónkban a következő feladatok várnak rád:  

 Kiélheted kreativitásodat a legkülönbözőbb célú és formátumú grafikai anyagok 

gyártásában, illetve szövegírásban is; 

 Ha időben jelentkezel, akkor részt vehetsz egy 11 éves cégcsoport arculatfrissítési 

projektjében, amivel garantáltan sok dolgod lesz; 

 A weboldalunk tartalom management-je napi feladataid közé fog tartozni, ahogyan 

nagy mennyiségű adminisztratív, illetve support jellegű feladat is; 

 Közösségi média csatornáink kezelésében aktív szerepkör vár rád, nemcsak a 

posztok kezelésében, hanem azok eredményeinek rendszeres mérésében is 

számítunk rád; 

 Ha mielőbb csatlakozol hozzánk, akkor az első lépésektől benne lehetsz egy teljesen 

új termék bevezetéséhez kapcsolódó kampányunkban; 

 Naponta tarthatod rajta a szemed a nemzetközi energiapiacok legfontosabb hírein; 

 Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó szerződések kezelésében is várnak rád feladatok; 

 Rendezvények szervezésében is részt veszel majd, legyen az szakmai, csapatépítő, 

partnertalálkozó, offline avagy online; 

 Munkád tehát egyszerre lesz kreatív, ugyanakkor olyan új munkatársat keresünk, aki 

segíti a mindennapi munkánkat nemcsak ötleteivel, hanem proaktív és támogató 

magatartásával is.  

 
Amit kínálunk: 
Szuper-stabil vállalati hátteret, fantasztikus csapatot (kb 50 fő), támogató légkört és – 
amennyiben és amikor a vírushelyzet is megengedi - egy kényelmes, trendi irodát a XIII. 
kerületben, metró mellett. Az irodában kávé vár rád, és egy felső kategóriás laptop. Utóbbi az 
irodán kívül is elkísér, a céges mobiltelefonnal együtt.  
 
Téged keresünk, ha rendelkezel az alábbiakkal: 

 Nem várjuk el, hogy legyél profi marketinges, szakirányú végzettséggel. Ezzel 

szemben inkább mutass fel néhány év releváns tapasztalatot, ahol marketing-

kommunikációs tevékenységben vettél részt. 

 Nem feltétel, de mindenképpen magadon segítesz azzal, ha van energiaipari 

tapasztalatod. Ha dolgoztál már állami cégnél, az is előnyös lesz számodra. 



 

 Nemzetközi tevékenységünk miatt elengedhetetlen, hogy magabiztos legyen az 

angol nyelvtudásod szóban és írásban egyaránt. 

 Közösségi médiában jártas vagy (Facebook, LinkedIn, Youtube). 

 Adobe Illustrator használata nem idegen számodra. 
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Jelentkezés módja: 
Magyar- és angol nyelvű önéletrajzodat, motivációs leveledet a bérigény megjelölésével a 
karrier@hupx.hu címre várjuk. 
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