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

BMW Partnerként több mint 16 éve sikeresen tevékenykedünk a gépjármű szektorban, az ország keleti régiójában 
Nyíregyházán és Debrecenben. A Mag3 személygépkocsi és motorkerékpár márkakereskedésből szolgáljuk ki 
ügyfeleinket. Végigkísérjük őket azon az úton, amelyen saját maguk is megtapasztalhatják a vezetés élményét – így téve 
az autósokat és motorosokat szaktudásunk segítségével a BMW márka lelkes rajongóivá. 

Színvonalas és motivált Mag3 csapatunk támogatására munkatársat keresünk Nyíregyházára azonnali kezdéssel. Tegyük 
együtt az ügyfeleket a BMW márka rajongóivá! 

TERMÉKSZAKÉRTŐ / PRODUCT GENIUS 
FELADATOK: 

• Bemutatja az ügyfeleknek a különböző BMW modellek műszaki és termék tulajdonságait, felszereltségeit, felkelti 

érdeklődésüket ezek iránt, és megismerteti őket az újításokkal, akár a legapróbb részletekig menően. 

• Beszélgetésbe elegyedik az ügyfelekkel, hogy megértse kívánságaikat és igényeiket. Előkészítve ezzel egy 

esetleges értékesítési beszélgetést, anélkül, hogy értékesíteni próbálna. 

• Tesztvezetéseket végez, eközben az egyes modellek sajátosságaira rámutatva lelkesíti az ügyfeleket a márka és a 

termék iránt, valamint gondoskodik arról, hogy ezáltal páratlan élményben legyen részük az út során. 

• Részletekbe menő szaktudásával segíti az értékesítési tanácsadó munkáját, és szakszerű fellépésével gondoskodik 

az ügyfelek maximális elégedettségéről. 

• Folyamatosan bővíti szakmai ismereteit az új termékekre, felszereltségekre és a műszaki újításokra vonatkozóan, 

valamint folyamatosan biztosítja a kollégák maximális tájékozottságát is e téren. 
 

ELVÁRÁSOK:  

• Legalább középfokú végzettsége van, és lehetőség szerint rendelkezik ügyfelek részére nyújtott tanácsadási, 

konzultációs tapasztalattal prémium kategóriás termékek, szolgáltatások terén. 

• Kifejezetten ügyfél- és szolgáltatásközpontú a hozzáállása, rendkívül jól teremt kapcsolatot, és kiváló 

kommunikációs készséggel is rendelkezik. 

• Lelkesedik az autóipar és rajong a BMW márka iránt. 

• Képes angolul kommunikálni. 

• Rugalmas, szívesen tanul, és nagy affinitással rendelkezik az új technológiák, az informatikai trendek és az 

innovációk iránt. 

• Rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal. 
 

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 javadalmazást 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! 


