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PÁLYÁZATI KIÍRÁS  
 

A Magyar Orvosi Kamara értékesítési csapatába 
 

értékesítési munkatársat keres 
 

A Magyar Orvosi Kamara (továbbiakban: a MOK) megbízásából a MOK Lapkiadó Kft. (1068 
Budapest, Szondi utca 100.) pályázatot ír ki hirdetési felületeinek értékesítésére, 
együttműködve jelenlegi értékesítési csapatunkkal. 
 
A Magyar Orvosi Kamara egy  marketing pozícionálás szempontjából is egyedülálló 
szervezet. Mint az egyetlen, orvosokat tömörítő testület, széleskörű társadalmi figyelem 
kíséri a munkáját, honlapját és közösségi média csatornáit. 48 000 tagja között megtalálható 
minden magyarországi orvos és fogorvos, valamint klinikai szakpszichológusok és 
mikrobiológusok is.  
Hirdetési felületei széleskörűek és igen népszerűek mind egészségügyi és gyógyszeripari, 
mind egyéb, civil területről érkező hirdetési partnereinknél. Rendelkezik: 

 egy megújult, olvasottságában növekvő, kéthavonta megjelenő print felülettel, 
 40 000 embert elérő tagsági elektronikus hírlevéllel, 
 fontos gyógyszerbiztonsági információ (ún. DHPC) csatornával hírlevél vagy behúzás 

formájában, 
 egy megújult, többezres napi látogatottsággal rendelkező honlappal, 
 valamint social média csatornákkal. 

 
A jövőben tervezzük értékesítési csapatunk bővítését külsős értékesítési csapattagokkal. 
Egyaránt várunk számlaképes egyéni vállalkozókat és cégeket is csapatunkba. A megbízási 
díj számítása jutalék alapon történik.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 
 
A tevékenység kezdete: azonnal 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai önéletrajzát, 
 a pályázó elérhetőségeit, 
 releváns végzettséget igazoló dokumentumokat, 
 a pályázó motivációját és bemutatkozását (max. 400 szó) 

 
A feladat ellátásának általános követelményei: 

 számlaképesség 
 precíz, gyors munkavégzés 
 megbízhatóság, önállóság 
 eredményorientált üzleti magatartás 
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 hosszú távú üzleti kapcsolatok kiépítésére való törekvés 
 jó kommunikációs készségek 
 jó csapatkoordinációs készségek 

 
Amit kínálunk: 

 otthonról végezhető, kötetlen munkaidejű és munkarendű tevékenység 
 részvétel egy dinamikus, modern csapat munkájában 
 versenyképes anyagi ellentételezés 

 
A pályázatokat a palyazatok@mok.hu e-mail címre „Pályázat MOK értékesítési munkatárs 
pozícióra” megjelöléssel kell benyújtani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


