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

A Budapest Motors Kft. 2006-ban nyitotta meg BMW és MINI márkakereskedését és az elmúlt 15 esztendő alatt meghatározó 
szereplője lett a budapesti és magyarországi piacnak. A háromszintes óbudai bemutatóteremben a márka szerelmesei egy helyen 
tekinthetik meg a legújabb BMW, BMW M, BMW i és MINI modelleket. Természetesen az új- és használt gépkocsik, alkatrészek és 
tartozékok értékesítése mellett komplex javító- és karbantartó szolgáltatásokat is nyújtunk. A folyamatos megújulás és a 
szolgáltatásaink minősége iránti elkötelezettség, az ügyfélközpontúság, az a hajtóerő, amely az üzleti filozófiánkat meghatározza. 
 
Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka rajongóivá! Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk. 
Budapesti kiválóan képzett csapatunkat még tovább szeretnénk erősíteni, és ehhez azonnali hatállyal épp Önre van szükségünk.  
 
Csatlakozzon hozzánk 

RAKTÁROSKÉNT. 
 
FELADATOK: 

 Beérkező/kiszállítandó alkatrészek és eszközök átvétele, rendszerezése, mozgatása 
 Adminisztráció elvégzése és adatbázis kezelése és karbantartása és az árajánlatok feldolgozása 
 Alkatrész értékesítése; szervizen keresztül munkalap alapján és közvetlenül az ügyfelek számára 
 A kiszállítandó alkatrészek és cseredarabos visszáruk összekészítése 
 Alkatrészek ügyfeleink felé történő kiszállítása 
 Garanciális alkatrészek teljes körű ügyintézése 
 Téli/nyári gumik tárolása, műhely felé történő kiadása 
 Raktárrend fenntartása 

 
ELVÁRÁSOK: 

 Középfokú végzettség 
 Autóalkatrész ismeretek 
 Raktározás területén szerzett tapasztalat 
 B kategóriás vezetői engedély és magabiztos vezetési gyakorlat 
 Megbízhatóság, önálló munkavégzés 
 Jó fizikai teherbírás 
 Műszaki érdeklődés 

 
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 / MINI 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! 


