
 

A Bunge Zrt. anyacége, a Bunge Limited, a világ egyik legnagyobb olajosmag-feldolgozó vállalata, mely Európa 

mellett aktív Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ázsiában is. Magyarországon tevékenységünk kiterjed a 

termények felvásárlására, feldolgozására és termékeink értékesítésére mind az agrár-, mind az élelmiszeripari 

területen. Most az agrárkereskedelmi csapatunkba  

PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK JUNIOR TRADER POZÍCIÓBA! 

Érdeklődsz az agrár és élelmiszeripar iránt? Hajt a tudás megszerzése utáni vágy? Szereted önállóan megoldani 

a rád kiszabott feladatokat és mindent megteszel annak érdekében, hogy ezt sikerre vidd? Szeretnél karriert 

befutni egy amerikai multinacionális nagyvállalatnál? 

Ha a válaszod IGEN minden kérdésre, akkor Te vagy az a tehetség, akit mi keresünk!  

Miért is izgalmas a Junior Trader pozíció? 

 Értékes és értékálló tudást szerezhetsz; 

 Elemezhetsz, megtanulhatsz árazni a világpiaci 

sztenderdek alapján 

 Aktívan használhatod az angolt, ugyanis hazai és 

nemzetközi piacokra is dolgozunk; 

 Olyan mentoraid lesznek, akiknek a kisujjában van a 

szakma, és ezt a tudást szívesen tovább is adják; 

 Magadénak érezheted és mások is elismerik a 

sikert, mikor új partnereket kutatsz fel és hozol be a 

Bunge életébe 

 Valódi felelősség hárul rád, ténylegesen hozzá fogsz 

járulni a vállalat sikeréhez 

Milyen változatos feladatokat szánunk Neked? 

A pozícióhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítása után: 

 Részvétel a piaci 

információk begyűjtésében, elemzésében 

 Napi árkalkulációk és eredménykalkuláció készítése 

 Kereskedelmi, értékesítési feladatok ellátása 

 Heti/ havi jelentések, rövid piacelemzések készítése 

 Kapcsolattartás cégen belül logisztikával, 

pénzüggyel, belföldi kereskedő csapattal, külföldi 

társcégekkel, partnerekkel 

 Szakmai vezetővel közös stratégiaépítés, export és 

import piacon való bővülési lehetőségek feltárásai 

 

Klikkelj ide és nézd meg milyen egy Junior Trader élete a Bungénál!  

oneletrajz@bunge.com 
 

Te lehetsz esélyes betölteni ezt a pozíciót, ha: 

 

 Kommunikáció szintű, folyékony az angol 

nyelvtudásod 

 Van felsőfokú végzettséged (Agrár, vagy gazdasági 

végzettség előnyt jelent)  

 Pályakezdő vagy, esetleg néhány év 

szakmai tapasztalattal rendelkezel 

 Dinamikus, proaktív, innovatív személyiség vagy 

 Szereted a kihívásokat 

 Tudod értelmezni az összefüggéseket 

 Szeretnél egy jó hangulatú, stabil csapat tagjává 

válni 

Ha te odateszed magad, mi is! 

Az újonnan belépő tehetségünket az alábbiakat kínáljuk: 

 versenyképes bérezés és bónusz 

 iPhone 

 egyéb, széleskörű juttatási csomag  

 Medicover egészségbiztosítási csomag (Spring 

White) 

 hosszú távú, nemzetközi perspektíva  

 komplex, piacképes tudás megszerzése  

 modern irodai környezet kiváló közlekedéssel 

 ingyenes sportolási lehetőség, biciklitároló 

 gyümölcsnap

 

https://www.youtube.com/watch?v=EUDLNRXKXzI

