
 

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 18 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! Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk. Győri kiválóan 

képzett csapatunkat még tovább szeretnénk erősíteni, és ehhez azonnali hatállyal épp Önre van szükségünk 

KERESKEDELMI VEZETŐKÉNT. 

FELADATOK: 

 Vezeti és fejleszti az értékesítési csapatot. 

 Felel a forgalomért és az eredményekért, a költségvetésért valamint a teljes értékesítési folyamatért.  

 Tevékenyen dolgozik az új ügyfelek megszerzésén, és értékesítési csapatával együtt ápolja a kapcsolatot 

a már meglévő, régebbi ügyfelekkel.  

 Összehangolja a belső folyamatokat, az értékesítés lebonyolítását és a logisztikát.  

 Szorosan együttműködik a telephely vezetőjével és közvetlen jelentési kötelezettséggel tartozik neki.  

ELVÁRÁSOK: 

 Gépjármű értékesítés terén szerzett sokéves, sikeres szakmai tapasztalat.  

 Lelkesedés az autóipar és szenvedély a BMW/MINI márka iránt.  

 Értékesítési affinitás és kimagasló ügyfélközpontú hozzáállás. 

 Minden helyzetben kiváló problémamegoldó és közvetítői készség.  

 Kifejezetten jó kommunikációs és kapcsolatépítő készség. 

 Nagyfokú motiváltság, saját felelősségre végzett munka, cselekvésorientáltság.  

 Élvezi a csapatmunkát, és ennek során szívesen tölt be vezető szerepet is.  

 

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, versenyképes 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! 
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