
  

 

 
 
  

 

 The spirit of a startup, the strength of an international Group 

Oney Magyarország Zrt.  

Financial Services provider in Hungary and a subsidiary of Oney Bank, a French-owned company operating in 11 

countries and employing more than 2,900 people around the world  

is looking for a 

Junior CRM Analyst 

to a Budapest based head office. 

We are recruiting for a position that requires strong analytical and commercial skills, along with the 
understanding of the business needs and the ability to translate it into analytical language. 

Responsibilities of the role 

 Monitoring custmer base and behavior 

 Managing direct marketing activity and measure campaign efficiency 

 Making suggestions to improve CRM campaigns  

 Developing reports, analysis and dashboards 

 Working together with the marketing communication team to increase efficiency of the online presence of Oney 

 

The ideal candidate profile 

 Bachelor's degree (preferably economy, marketing or related field) 

 2+ years of relevant work experience (e.g. CRM reporting and/or Marketing) 

 SAS or SQL knowledge 

 Web analytics experiance is an advantage 

 Good computer skills (Excel) 

 Good analytical skills and logical thinking 

 Proactive approach with good problem solving skill 

 Ability to work independently but also in a team 

 

Required Language level 

 Fluent in English  

 Fluent in Hungarian 

 

Our offer 

 Dynamic international working environment 

 Opportunities for professional development 

 Competitive compensation package 

 Long term carrer opportunities 

 

If you are interested in this challenge, please send your CV and cover letter in English, indicating your 

salary range requirement to allas@oney.hu, with the reference „Junior CRM Analyst“. 

 
To find out more about us, please visit our homepage on  https://www.oney.hu/oney/karrier 
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Az 

Oney Magyarország Zrt.,  

mely a francia Auchan Holding részeként, és az Oney Bank magyarországi leányvállalataként, pénzügyi és biztosítási 

termékek értékesítésével a világ 11 országában több mint 2.900 munkavállalót foglalkoztat,   

jelenleg egy határozatlan időre szóló teljes munkaidős 

Junior CRM Elemző  

pozícióra keres budapesti központjába. 

A munkakör betöltésére egy erős elemző és kereskedelmi vénával megáldott munkatársat keresünk, aki érti 
és érzi az üzleti szükségleteket és azt analitikus nyelvre is le tudja fordítani. 

A pozícióhoz tartozó feladatok 

 Direkt Marketing kampányokkal kapcsolatos feladatok elvégzése illetve eredményességének mérése 

 Az ügyfélkör és vásárlói igények nyomonkövetése  

 A CRM kampányok fejlesztése 

 Elemzések és riportok készítése 

 Együttműködés a marketing kommunikációs csapattal a cég online megjelenésének hatékonyságában való 

nővekedés elérésének érdekében  

 

Az ideális jelölt profilja 

 Felsőfokú végzettség (gazdasági, marketing vagy hasonló végzettség) 

 2+ év releváns munkatapasztalat (pl. CRM reporting és/vagy Marketing) 

 SAS program vagy SQL ismeret  

 Web analytics tapasztalat előny 

 Számítógépes, MS office ismeretek (Excel) 

 Jó analitikus képesség és logikus gondolkodás 

 Proaktív hozzáállás és jó problémamegoldó képesség 

 Önálló és csapatos munkavégzés 

 

Nyelvtudás 

 Tárgyalóképes angol 

 

Ajánlatunk 

 Dinamikus nemzetközi munkakörnyezet 

 Szakmai fejlődés 

 Versenyképes jutattási csomag 

 Hosszútávú karrier lehetőségek 

 

Amennyiben a hirdetés felkeltette érdeklődését, kérem juttassa el önéletrajzát hozzánk az allas@oney.hu 

email címre és kérem tűntesse fel a „Junior CRM Elemző“ hivatkozást a tárgyban. 

 
Látogasson el weboldalunkra:  https://www.oney.hu/oney/karrier 
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