
AZ ÖN ERŐSSÉGEI: AUTÓK ÉS EMBEREK 

Az élmény vezet bennünket. A BMW Group márkakereskedői hálózatának tagjaként az általunk nyújtott szakértelem és 
prémium minőség garantálja ügyfeleink számára a vezetés élményét.  

A Leier Autó Kft. BMW Márkakereskedés több mint 17 éve várja kedves ügyfeleit Győrben a legújabb BMW modellekkel. 
Egy BMW modell - az autó éppúgy, mint a motorkerékpár- vásárlása egy különleges esemény, melyet felkészült és 
dinamikus csapatunk tesz egyedivé és felejthetetlen élménnyé ügyfeleink számára. Célunk, hogy ezt a pozitív élményt 
megőrizve ügyfeleink bizalommal válasszanak minket szerviz szolgáltatások igénybevételekor is.  

Gondoskodjon Ön is arról, hogy ügyfeleinknek semmi ne hiányozzon a boldogsághoz, tegyük együtt az ügyfeleket a BMW 
márka rajongóivá! Ügyfélszolgálati csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk. Győri kiválóan képzett 
csapatunkat még tovább szeretnénk erősíteni, és ehhez azonnali hatállyal épp Önre van szükségünk 

SZERVIZTANÁCSADÓKÉNT. 

FELADATOK: 
• Az irányítása alá tartozó kárfelvételi, kárügyintézői, karosszéria lakatos- és fényező műhely szakmai felügyelete, 

vezetése 
• Karosszérialakatos- és fényező tevékenység eredményességének biztosítása, kiváló minőségi szolgáltatási 

színvonal megtartásával 
• A tevékenység végzése során a biztosító társaságok által előírt szabályok, eljárási rend biztosítása 
• A rendelkezésre álló karosszérialakatos- és fényező kapacitás hatékony, rendeltetésszerű működtetése 
• Az ügyfeleink számára nyújtott minden területre kiterjedő és meggyőző támogató tevékenységével hozzájárul 

ügyfeleink kötődésének biztosításához és az új ügyfelek megnyeréséhez. 
• Támogatást nyújt a szervizszolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadásban és a szervizszolgáltatások 

értékesítésében. 

ELVÁRÁSOK:  
• Műszaki végzettséggel, vagy erős műszaki háttérrel párosuló kereskedelmi végzettséggel rendelkezik. 
• Lelkesedik az autók és az autóipar iránt. 
• Kimondottan ügyfél- és szervizorientált személyiség és ügyfeleink elvárásaira meggyőző megoldásokat talál. 
• Műszaki ismereteivel és a technikával szembeni affinitásával bizalmat ébreszt az ügyfelekben és a műszaki 

munkatársaiban is. 
• Kommunikációs készsége, stressz tűrő képessége és megbízhatósága kiemelkedő.  
• Kiváló tanácsadói teljesítményével aktívan hozzájárul szervizszolgáltatásaink érétkesítéséhez 

ÉS AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK:  
Biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört biztosítunk. Munkatársaink széleskörű, hosszú távú 
szakmai képzésben részesülnek és az autóházunk széles palettáját ismerhetik meg. Mindezeken kívül előre kiszámítható, 
teljesítményarányos javadalmazást (alapbér és jutalék) kínálunk. 

Felkeltettük érdeklődését? Várjuk jelentkezését! A jelentkezéseket külső partnerünk a HRem kezeli. Küldje el 
önéletrajzát a info@hrem.hu címre. További információért kérjük, hívja munkatársunkat a +36 30 8139584-es 
telefonszámon. Bízunk benne, hogy találkozunk! 


