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 Budaörsre azonnali kezdéssel. Tegyük együtt az
ügyfeleket a BMW márka rajongóivá!

ALKATRÉSZÉRTÉKESÍTÉSI MUNKATÁRS
FELADATOK:
 Elemzi az ügyfelek igényeit, fogadja és megválaszolja kérdéseiket, és tevékenyen részt vesz az alkatrészek,
tartozékok és kiegészítők értékesítésében.
 Feladata az áruátvétel, továbbá az alkatrészek és tartozékok diszpozíciója.
 Aktívan részt vesz a készletgazdálkodásban, biztosítja a műhely és az értékesítési részleg zökkenőmentes
alkatrész és tartozék ellátását.
 Új partnerek felkutatása, gyári alkatrész értékesítése független partnerek számára, ajánlatok készítése, kapcsolat
építése és ápolása.
ELVÁRÁSOK:
 Autóalkatrész értékesítési és raktározási gyakorlat
 Középfokú végzettséggel rendelkezik.
 Lelkesedik az autóipar, és szenvedélyesen vonzódik a BMW márka iránt.
 Örömmel foglalkozik a termékeinkkel, szívesen elsajátítja a BMW márka alkatrész és tartozékkínálatát, a
termékjellemzőkkel kapcsolatos tudnivalókat, és mindig kész továbbfejlődni ezen a téren.
 Ügyfélorientált hozzáállásával, szakszerű fellépésével és kiváló kommunikációs képességével hamar elnyeri az
ügyfelek bizalmát.
 Kiváló szervezőkészsége van, szívesen dolgozik önállóan, és jó időgazdálkodással garantálja az alkatrész és
tartozék értékesítés hatékony támogatását.
 B kategóriás jogosítvány.
 Tárgyalóképes angol és /vagy német nyelvtudás.
ÉS 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!

