
 

 

AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
A BMW csoport márkakereskedői hálózatának tagjaként az általunk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja 

ügyfeleink számára a vezetés élményét.  

A Rack Autó budaörsi és székesfehérvári hivatalos BMW Márkakereskedéseiben a 2015-ös év során történt jelentős megújulást 

követően a BMW legújabb nemzetközi sztenderdjeinek megfelelő, még kényelmesebb, modernebb és bensőségesebb 

környezettel várjuk Önt. Új, analóg és digitális felületeinken mindig naprakész információt talál, illetve betekintést nyerhet a BMW 

márka világába. Budaörsi márkakereskedésünk 2016 óta a BMW i modellek, 2018-tól pedig a BMW M modellek teljes palettáját 

is kínálja. 

Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk Székesfehérvárra azonnali kezdéssel. Tegyük együtt az 

ügyfeleket a BMW márka rajongóivá! 

AUTÓSZERELŐ 

FELADATOK:  

 Elvégzi a BMW gépkocsikon a diagnosztikai és ápolási munkákat, valamint a javítási és karbantartási feladatokkal 
kapcsolatban az ügyfélmegrendelésen szereplő összes további munkaműveletet. 

 A belső előírások figyelembe vételével elvégzi a jótállási munkákat és az azokkal kapcsolatos ügyintézést. 

 Munkavégzése során a legmodernebb információs és kommunikációs eszközöket alkalmazza. 

 A hatósági előírások alapján elvégzi az ellenőrzéseket és vizsgálatokat. 

 Megszervezi a munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat és gondosan elvégzi a végrehajtott tevékenységek 
dokumentálását. 

ELVÁRÁSOK:  

 Gépjárműszerelői végzettséggel és releváns munkatapasztalattal rendelkezik. 

 A BMW márka lelkes rajongója.  

 Mindig alapos és körültekintő munkát végez, képes az önálló munkavégzésre.  

 Munkája során jól szervezetten és a határidőket betartva végzi el a feladatait.  

 Kimondottan érdeklik a műszaki innovációk és állandóan kész a továbbképzésre. 

 Rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal.  

AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK:  

Hivatalos BMW Partnerként biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört biztosítunk. Munkatársaink 

széleskörű, hosszú távú szakmai képzésben részesülnek és a BMW modellek 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 bmw-karrier@hrem.hu címre. További információért kérjük, hívja munkatársunkat a +36 30 8139584-es telefonszámon. Bízunk 

benne, hogy találkozunk! 
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