Juhász Erika - Rendezvény értékesítő
Szakterület,

munkakör,

pozíció

megnevezése:

MICE

Sales

Manager,

azaz rendezvény értékesítő.

“A

munkámra

egyfajta

hobbiként,

és

nem

kötelezettségként

tekintek,

ez

jelenti

számomra a szakma iránti elhivatottságot.”

Így néz ki egy napom:

Szállodai rendezvényszervezőként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy saját
kis birodalmam az értékesítési és marketing irodában. A napom nagy részét itt töltöm, de
napközben több alkalommal is elhagyom a helyemet, hogy megnézzem az általam szervezett
rendezvények lebonyolítását, illetve kapcsolatot tartsak a társrészlegekkel. 

A nap elején ellenőrzöm a leveleimet, ez alapján már a napomat is meg tudom tervezni, hogy
melyik feladatot mikor és milyen sorrendben végezzem el. Ajánlatokat, szerződéseket és
rendezvény

forgatókönyveket

írok.

Egy-egy

összetettebb

rendezvény

esetén

többszöri

egyeztetés szükséges. Rendszeresen találkozom partnereimmel is egy-egy háznézés vagy
rendezvénybejárás során, ezek lehetnek fél - de akár másfél-két órás találkozók is.

Nincs két

egyforma napom, hiszen mindig az igényekhez igazodik, mind a lekérések, mind a találkozók
vagy egyéb ad hoc teendők miatt. A kollégák az éppen zajló vagy lezajlott rendezvények
kérdéseivel kereshetnek, a partnerek pedig leendő, függőben lévő ügyeik miatt. Épp ezért
mindig nagyon változatosak a napjaim. 

A napot az ebédszünetünk felezi meg, amit a kollégákkal együtt töltünk el, kicsit kiszakadva a
munkából. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a munkaidőm a klasszikus irodai
munkarendhez hasonlít, tehát hétköznapokon 9:00-17:00 között dolgozom. 



Mit szeretek benne?

Számomra a munkám igazából nem is igazi munkavégzés, hanem hivatás, sohasem nézem az
órát, hogy mikor jár le a „munkaidő”. Mindig tele van változatossággal és újdonságokkal, emiatt
sohasem unalmas. Ez az egyik, ami miatt szeretem, amit csinálok. A másik ok pedig a szuper
csapat, akikkel együtt dolgozom. Rendkívül családias, baráti légkör alakult ki az évek alatt, és
abszolút összetartó kis csapat tagja vagyok. 



Mi a nehéz benne?

Kár lenne tagadni, hogy ebben a szakmában is mindig akadnak nehézségek. Emberekkel
dolgozunk együtt, ami eleve egy nehezített pálya. Sokszor nehéz közös nevezőt találni a cég
érdekei és az ügyfél igényei között, hogy a végeredménnyel mindenki elégedett legyen. A
konkrét feladatok elvégzésében pedig sokszor nehéz priorizálni, nagy rutinra van szükség
ahhoz, hogy az ember átlássa, mivel a legfontosabb foglalkoznia az adott pillanatban, és mi az,
ami várhat pár napot. 



Mi a célom a munkámban?

A

munkám

megtaláljam

során
a

az

a

célom,

legjobb

hogy

a

megoldásokat

szálloda
az

érdekeit

maximálisan

ügyfeleinknek,

szem

rendezvényeik

előtt

tartva

színvonalas

megvalósításához. Mindig nagy öröm, amikor egy-egy új ügyfélből rendszeresen visszatérő
törzsvendég

válik,

hiszen

ez

a

csapat

hatékony

működését

igazolja,

és

minden

tagját

büszkeséggel és jóleső érzésekkel tölti el. 



Kinek ajánlom?

Azoknak ajánlom a szállodai értékesítés világát, akik nem riadnak vissza a kommunikációtól, a
csapatmunkától az állandó változó tényezőktől, és jó szervező, valamint problémamegoldó
képességgel rendelkeznek. Azt gondolom, hogy minden tanulható, de ehhez a szakmához
szükség van nagyfokú nyitottságra, rugalmasságra, rendszerszemléletre.
Cserébe viszont Tiéd lehet egy változatos, mindig megújulni tudó munkakör, ahol sohasem
fogsz unatkozni, és rengeteget tudsz fejlődni nem csak szakmailag, de emberileg is.
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