
 
BMM RETAIL HU KFT. 

Csatlakozz hozzánk 
A BMM RETAIL HU KFT tulajdonosa az az MM SPORT GEAR KFT, aki idén immár 10 éve látja 
el az Under Armour márka hazai kizárólagos forgalmazói teendőit. Ebben a 10 évben a cég stabil 
és folyamatos növekedést ért el, ami természetesen döntően a márka egyre dinamikusabb 
fejlődésének köszönhető, mely globálisan, európai szinten, de hazai viszonylatban is igaz. Az 
UNDER ARMOUR mára már egy globális és komplex sport brand, mely azonban még mindig 
rengeteg tartalékkal rendelkezik, így a márka további térnyerése a hazai piacon is szinte 
garantált. 
Csatlakozz hozzánk 

 
Eladó / Értékesítő – UNDER ARMOUR 
pozícióba! 

 
Főbb feladatok, munkák: 
Premier Outlet Centerben található Under Armour OUTLET üzletünkbe keressük a márkát ismerő 
és kedvelő csapattagjainkat. Az eladó csapat tagjaként elsődleges feladatod nem más, mint hogy 
minden egyes betérő érdeklődő/vásárló elégedetten, kellemes élményekkel távozzon az üzletből. 
A vevőkkel való kapcsolattartáson, az ő kiszolgálásukon túlmenően persze ügyelned kell még az 
üzlet rendjére, az árukihelyezésre is, kezelned kell a pénztárgépet, részt kell venned az 
időszakos leltárak elkészítésében, és természetesen az üzlet tisztán tartása is a feladatkörödhöz 
tartozik. 

 
Az álláshoz tartozó elvárások: 
 Legalább középfokú végzettség 
 Kereskedelmi szemléletmód 
 Rugalmasság 
 Nyitottság új dolgokra 
 Hatékony munkavégzés egyénileg illetve csapatban is 

 
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 
Örömmel fogadjuk jelentkezésedet, ha magadat sportszeretőnek, lelkesnek, pozitív 
beállítottságúnak és gondolkodásúnak tartod, igényes vagy a saját munkádra, tudsz és szeretsz 
tanulni, fejlődni, csapatban dolgozni, de nem ijedsz meg a felelősségtől és az önálló munkától 
sem, szeretsz vevőkkel foglalkozni és szeretnél egy dinamikusan fejlődő és egyre népszerűbb 
prémium sportmárka üzletében eladóként dolgozni. Természetesen előnyt jelent - de nem elvárás 
- a hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat. 

 
Amit kínálunk: 
A kínált pozíció nem csupán egy egyszerű eladói munkakört jelent, hanem egyben azt is, hogy a 
sikeres pályázó értékes és megbecsült tagja lehet az Under Armour márka hazai csapatának. A 



pozícióhoz versenyképes havi jövedelem, bónusz rendszer és Under Armour munkaruházat is 
tartozik. 

 
Munkavégzés helye: 
 Premier Outlet Center, Biatorbágy 

 
Egyéb juttatások: 
 Havi bónusz / mozgóbér 
 Bruttó 260.000 forint munkabér ( 40 órás munkaviszony esetén ) 
 6 havonta Under Armour munkaruha 
 15 Ft/km munkábajárási üzemanyagtámogatás 
 dolgozói kedvezmények 
 heti 4 munkanap / 3 pihenőnap ( 40 órás munkaviszony esetén ) 
 25 év alatti munkavállalóknak személyi jövedelemadó kifizetés 

 
Állás, munka területe(i): 
 Szakmunka 
 Bolti eladó, Pénztáros 
 Értékesítés, Kereskedelem 
 Kereskedelmi munkatárs 
 Értékesítési munkatárs 

 
Havi nettó fizetési keret: 
204.000 Ft – 260.000 Ft 

Jelentkezés: 
 e-mailben a 'Jelentkezem' gombra kattintva. 
vagy 
 személyesen üzletünkben 
 


