
 

AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
A BMW Group márkakereskedői hálózatának tagjaként az általunk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja ügyfeleink 
számára a vezetés élményét.  

A Schneider Autóház Kft 1991 óta a BMW márka hivatalos márkaképviselete. Fő tevékenysége a gépjármű-kereskedelem. 
Márkakereskedésünk a járművek, alkatrészek és tartozékok értékesítése mellett, komplex javító- és karbantartó szolgáltatásokat is 
nyújt. Többször kiérdemeltük az év márkakereskedése megtisztelő címet.  

Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk Pécsre. Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka rajongóivá! 

Csatlakozzon hozzánk  
 

GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSI ASSZISZTENSKÉNT. 
FELADATOK:  

 Kapcsolattartás az ügyfelekkel és a pénzügyi osztállyal 
 Jelentések készítése az importőrök számára 
 Aktív részvétel a céges rendezvényeken, szükség esetén a felmerülő reprezentatív feladatokban szerepvállalás 
 Munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése (számlázás, hitelügyintézés, biztosításközvetítés, okmányirodai 

ügyintézés előkészítés, regisztrációs adó ügyintézés, készletnyilvántartás vezetés, készletfinanszírozás). 
 Részvétel az auditokon, biztosítja, hogy a területéhez tartozó folyamatok, dokumentációk megfeleljenek az elvárásoknak. 
 Részvétel a munkáltató által meghatározott -a munkakör betöltéséhez szükséges- képzéseken, tréningeken (mind a 

munkáltató telephelyén, mind a külsős helyszíneket szervezett képzések esetében), és szükség esetén köteles sikeresen 
számot adni az ott megszerzett tudásáról. 

 Egyéb, a munkakörhöz tartozó feladatok elvégzése 
ELVÁRÁSOK: 

 Minimum középfokú végzettség 
 Igényes megjelenés 
 Kimagasló szintű számítógépes ismeretek 
 Képesség mind az önálló, mind a csapatmunkára 
 Magasfokú együttműködési készség 
 Stressztűrés 
 Pontos, precíz munkavégzés 
 Fejlődni akaró személyiség 
 Ügyfélorientált gondolkodás 
 Büntetlen előélet 

ELŐNY: 
 Adminisztratív területen szerzett tapasztalat 
 Biztosítás közvetítői végzettség  
 Angol, vagy német nyelvismeret  
 PSZÁF vizsga 

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 jövedelmet kínálunk. 
 
Felkeltettük érdeklődését? Várjuk jelentkezését! A jelentkezéseket külső partnerünk a HRem kezeli. További információért kérjük, 
látogasson el a www.bmw-karrier.hu karrier oldalunkra. Bízunk benne, hogy találkozunk! 


