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A schaffhauseni (Svájc) központú Ewopharma az 1959-ben alapított M.R. Leclerc és Tsa vállalat 

utódaként jött létre. Kezdettől fogva célkitűzésünk volt, hogy hidakat építsünk ki Közép-Kelet Európa 

gyógyszerpiacai felé. Az Ewopharma Hungary Kft. lassan 30 éve van jelen a magyar piacon. 

 

MARKETING INTERN  
CONSUMER HEALTH 
Feladatok:  

• Árajánlatok bekérése  

• Rendezvényszervezés (pl.: ciklusmeeting, márkaesemények) 

• Promóciós anyagok be- és kiszállításának intézése 

• Riportok készítése 

• Social media (Instagram és Facebook) posztok menedzselése ügynökség segítségével 

• 2 hetente recepciós feladatok ellátása (postai ügyintézés&iktatás, bejövő hívások fogadása, 

ügyfelek fogadása és vendéglátása, futárszolgálat intézése, irodai beszerzések intézése) 

• Adminisztrációs munkák (fénymásolás, szkennelés, iratok iktatása és lefűzése) 

• Versenytársfigyelés 

• Önálló marketing projekt menedzselése 

Téged keresünk, ha: 

• Felsőfokú nappali képzésben tanulsz, jelenleg harmad-, negyed-, vagy ötödéves hallgatóként 

marketing, vagy egyéb kapcsolódó közgazdász szakon  

• Minimum heti 30 órában tudsz munkát vállalni, 6 hónapon át 

• Magabiztosan használod az Excelt és PowerPointot 

• Kiemelkedő kommunikációs és problémamegoldó készséggel bírsz 

• Precíz, proaktív és rugalmas vagy, tudsz rendszerekben gondolkozni 

• Középszinten beszélsz angolul 

• Érdekel az OTC (vény nélkül kapható) termékek területe, szívesen dolgoznál olyan márkákon, 

mint például a Revalid vagy a Perskindol 

Előny:  

• Nyitott személyiség vagy, aki szereti a kihívásokat 

• Érdekel a gyógyszeripar világa 

Amit mi nyújtunk: 

• Gyakornoki fizetés az itt töltött idő alatt 

• Munkavégzés helye: Budapest II. kerületi munkahely 

• Szakmai fejlődési lehetőség 

• Helyet egy jó és dinamikus csapatban, támogató és inspiráló légkörrel 

• Az 1. naptól valós feladatok és felelősség, itt nem csak kávéfőzés vár Rád 

• Betekintést nyerhetsz egy vállalat teljes marketing működésébe 

• Folyamatos fejlődési lehetőség, egy eredmény-, és teljesítményorientált munkakörben  
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Tasks: 

• Ask for price offers 

• Event organization (e.g. cycle meeting, brand related events) 

• Handle transport, sort and track promotional materials  

• Prepare reports based on request 

• Social media (management of Instagram and Facebook posts with help of the agency) 

• 2-weekly handle reception related tasks (mailing&registry, take incoming calls, let in and greet 

arriving partners&3rd parties, handle courier service, handle office procurement)  

• Administrative tasks (photocopying, scanning, registry of documents) 

• Check and track competitor activities 

• Managing an independent marketing project 

Ideal candidate description: 

• Active full-time university/college student status (ideally in 3rd, 4th or 5th year of studies) 

preferably in the field of Marketing / Economics 

• Able to work in min. 30 hours per week during 6 months 

• Confidently uses Microsoft Excel and PowerPoint 

• Good communication and problemsolving skills 

• Precise, flexible, has a system approach, creative and proactive  

• Speaks English on intermediate level 

• Interested in a learning on the job in the field of OTC, you would be glad to work on brands like 

Revalid or Perskindol 

Advantage:  

• Openminded personality who’s looking for challenges  

• Interested in the world of pharmacies 

What we can offer: 

• Salary during the internship 

• Place of employment: Budapest II. District  

• Professional development opportunity  

• Place in a good and dynamic team with a supportive and inspirative atmosphere 

• Responsibility and work on real projects from day 1, this internship is not only about making 

coffee 

• Get an insight how the overall marketing activities of a company work (incl. ATL and BTL 

activities) 

• We provide continuous development opportunities in a result and performance-oriented job  

 

 

 



 

 

www.ewopharma.com 

Jelentkezését kérjük küldje el az Ewopharma Hungary Kft-nél Pap Borbála részére, 

b.pap@ewopharma.hu email címre, vagy a 1021 Budapest, Budakeszi út 73/f postai címre. 

 

 

Please send your application at Ewopharma Hungary Kft. to Borbála Pap, e-mail address 

b.pap@ewopharma.hu or to our postal address 1021 Budapest, Budakeszi út 73/f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a részünkre átadott személyes adatait - a legmegfelelőbb gyógyszeripari 

szakemberek kiválasztásának jogos érdekére hivatkozva - a jelentkezést követő legfeljebb 3 évig 

megőrizzük. Ha nem szeretné, hogy személyes adatait a pozíció betöltését követően tároljuk, kérjük, 

jelezze ezt felénk jelentkezése elküldésekor. Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan kezeljük az 

Ön személyes adatait, kérjük, olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat a  https://ewopharma.hu/ oldalon. 

 

 

Please be advised that your personal data provided to us - based on the legitimate interest of selecting 

the most suitable pharmaceutical professionals - will be retained for up to 3 years after your application. If 

you do not wish to have your personal data stored after the closing of the position, please indicate this 

when submitting your application. To learn more about how we handle your personal information please 

read our Privacy Policy at https://ewopharma.hu/ 
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