
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 1953 gegründete Unternehmung ist mit über 200 Mitarbeitern an 3 Standorten eine der größten Lieferanten von 
Saisonartikeln in Europa. 
Az 1953-ban alapított  vállalkozás, Németországban 3 telephelyen több mint 200 dolgozóval, az egyik legnagyobb szállítója a szezonális 
dekorációknak Európában. 

Unser gesundes Unternehmen zeichnet sich durch konstantes Wachstum aus. 
Társaságunk egészséges és folyamatos fejlődést mutat. 

Unsere Kunden sind die großen europäischen Handelsunternehmen. Wir bieten ein Vollsortiment zu den Saisons 
Frühjahr/Ostern, Herbst/Halloween und Weihnachten. Unser Portfolio wird durch ergänzende Dienstleistungen wie die 
Bestückung von Verkaufsdisplays bis hin zu Full-Service-Konzepten abgerundet. 
A mi vevőink a legnagyobb európai nagykereskedők. Dekorációs termékek teljes választékát kínáljuk tavaszi, őszi és karácsonyi szezonokra. 
Kínálatunk a kiegészítő szolgáltatásokon keresztül - mint az árukínáló állványok feltöltése értékesítésre - válik teljessé, megvalósítva ezzel a teljes körű 
kiszolgálási koncepciót. 
 

Für unsere 100%ige Tochterunternehmung  
Magyaroszagi leányvállalatunk számára 
 

Geroma Danubia Kft in 6323 Dunaegyháza, Ungarn 

suchen wir in unbefristeter Anstellung zum nächstmöglichen Termin einen unternehmerisch geprägten sowie persönlich und 
fachlich überzeugenden 
keresünk határozatlanidejü munkaviszonyba, a lehetö leghamarabbi kezdéssel, egy kifejezetten vállakozó szellemü továbbá személyesen és 
szakmailag is meggygyözö 
 

Geschäftsführer (m/w/d) 
Ügyvezetőt (férfi/nő) 

 

Unsere Tochterunternehmung befindet sich ca. 70 km südlich von Budapest und wurde 1996 gegründet. Zurzeit sind dort ca. 
40 Mitarbeiter beschäftigt. Dort werden Dekorationsartikel produziert, verpackt, etikettiert und für Kundenaufträge 
zusammengestellt.  
Leányvállalatunk 1996-ban alakult, és Budapesttöl körübelül 70 km-re délre található. Jelenleg mintegy 40 munkavállalót foglalkoztatunk, Dekorációs 
termékeket gyártunk, csomagolunk, címkézünk valamint az ügyfeleink megrendeléseit állítjuk össze.  

Die vollständige Beschreibung des Stellenangebotes in ungarischer Sprache finden Sie auf unserer Website: 
www.rodermund.de/karriere/hu 
A munkakör teljes leírasát magyar nyelven megtalálhatja a honlapunkon: www.rodermund.de/karriere/hu 
 
 

Ihre Aufgaben: 
Feladatok: 
 

• Operative Gesamtverantwortung 
Általános operatív felelösség 

• Mitverantwortung über Strategie, Budget, Finanzplanung, Jahresabschlüsse. 
Megosztott felelösség a stratégia, a költségvetés, a pénzügyi tervezés és az éves beszámóló felett 

• Sie arbeiten sehr eng mit dem kaufmännischen Geschäftsführer der deutschen Muttergesellschaft zusammen,  
dem Sie auch direkt berichten. 
Ön nagyon szoros együttmüködésben dolgozik együtt a német anyavállalat kereskedelmi vezetöjével, akinek közvetlenül jelent 

• Leitung der Bereiche Finanzen, Steuern, Recht und Vertragswesen, Controlling und Kostenrechnung, Buchhaltung 
und Personal 
A pénzügyi, az adó, a jogi, a szerzödéskezelési, a kontrolling, a költségelszámolási, a könyvelés és a személyügyi területek irányítása 

• Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Banken, Finanzbehörden und Versicherungen 
Együttmüködés az adótanácsadóval, a bankokkal, az adóhivatallal valamint a biztósítótársaágokkal 

• Vorantreiben von Maßnahmen zur Fertigungsoptimierung und Verbesserung der Betriebsabläufe 
A termélés optimalizálásához, az üzemi folyamatok fejlesztéséhez szükséges intézkedések elömozdítása és véghezvitelének elösegítése 

 
 



 

 

Ihr Profil: 
Az Ön profilja: 
 

• Aufgrund der Kommunikation mit der deutschen Muttergesellschaft müssen wir gute bis sehr gute Deutschkenntnisse, 
sowie sehr gute ungarische Sprachkenntnisse voraussetzen 
A német anyavállalattal történö kommunuikáció miatt elöfeltétel a nagyon jó német és egyaránt nagyon jó magyar nyelvtudás 

• Erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches Studium 
Siekresen lezárt kereskedelmi tanulmányok 

• Langjährige Erfahrung in der Bereichs- oder Geschäftsleitung 
Több éves tapasztalat részleg-, vagy cégvezetésben 

• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht und Vertragswesen 
Az adózás, a jog és a szerzödéskezelés területének alapos ismerete 

• Erfahrungen in Unternehmensorganisation und Prozessoptimierung 
Tapasztalat vállalati szervezésben és folyamatok optimalizálásában 

• Analytische Denkweise 
Analitikus gondolkodásmód 

• Führungs-, Kommunikations- und soziale Kompetenz 
Vezetési-, kommunikációs és szociáliskompetencia 

• Hohe Leistungsbereitschaft und Arbeitseffektivität 
Magas motiváció és a munkahatékonyság 

• Ausgeprägtes unternehmerisches Denken, proaktive Lösungsorientierung 
Kifejezett vállakozói gondolkodás, proaktív problémamaegoldás  

• Gewinnende Persönlichkeit, zielstrebiges Auftreten 
Nyerö személyiség. Céltudatos fellépés 

 

Wir bieten: 
Amit kinálunk: 
 

• Eine vielseitige und anspruchsvolle Führungsposition 
Egy sokoldalú és igényes vezetöi pozíció  

• Angenehmes Arbeitsklima in einem mittelständischen Unternehmen mit flachen Hierarchien  
Kellemes munkahelyi légkör egy közepes méretü vállalatnál, lapos szervezeti struktúrával 

• Die Möglichkeit, den Unternehmenserfolg durch Ihre Ideen, Engagement und Know-how maßgeblich mitzugestalten 
Lehetőség kulcsfontosságú szerepet játszani a vállalat sikerének formálásában ötletein, elkötelezettségén és know-how-ján keresztül 

• Eine leistungsgerechte Vergütung 
Teljesítmény orientált díjazás  

• Eine gezielte und intensive Einarbeitung in einem modernen Umfeld, auch in Deutschland 
Célzott és intenzív betanulás egy modern környezetben, akár Németországban is   

• Umfangreiche Sozialleistungen 
Széleskörü szociális juttatások 

Wenn Sie an dieser Tätigkeit interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen 
Eintrittstermins. 
Ha a tevékenység felkeltette az érdeklödését, kérjük küldje el jelentkezését a fizetési igényének, valamint a lehetséges kezdési idöpont megjelölésével. 

Bitte senden Sie die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Schulzeugnisse, Ausbildungszeugnis oder Studienabschluss, 
Arbeitszeugnisse) per E-Mail direkt an Herrn Krebs.  
Kérjük a koplett jelentkezési anyagát küldje el a megadott e-mail cimere Mario G. Krebs-nek (Önéletrjaz, Iskolai bizonyitvány, Szakmai végzettséget 
iagzoló bizonyítvány vagy Diploma és  korábbi munkahelyröl/munkahelyekröl referencia) 

Herr Krebs ist auch Geschäftsführer der Firma Geroma Danubia Kft. 
Mario G. Krebs úr ügvezetöje is a Geroma Danubia Kft-nek.  
 

Gerd Rodermund GmbH & Co. KG  
Herrn Mario G. Krebs 
Kaufmännischer Geschäftsführer 
Schmiedeweg 6-8   
77972 Mahlberg/Deutschland 
E-Mail: m.g.krebs@rodermund.de 

Weitere Stellenangebote finden Sie auf  unserer Homepage: www. rodermund.de 
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