
 

AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
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 Kaprosvárra. Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka 
rajongóivá! 

Csatlakozzon hozzánk  

GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTŐKÉNT. 
FELADATOK:  

 új ügyfeleket kutat fel, proaktívan tesz érte, hogy a potenciális vevőket meg tudja szólítani 
 kapcsolatot tart a már meglévő ügyfelekkel, rugalmasan reagál a felmerülő igényeikre  
 felméri az ügyfelek egyedi igényeit, majd az elképzeléseiknek megfelelő modelleket mutat be 
 személyes ügyféltárgyalásokat szervez és vezet, amelyeken tanácsot ad az autó felszereltségével és konfigurálásával 

kapcsolatban  
 tesztvezetéseket bonyolít le, melyek során az egyes funkciók és felszereltségek működését elmagyarázza az ügyfelek 

részére 
 elkészíti az ügyfelek részére az árajánlatokat, szükség esetén finanszírozási ajánlatokat készít  
 megköti a szerződéseket, valamint lebonyolítja a gépjármű átadását 
 az adott márkához tartozó alkatrészértékesítést végez 
 kapcsolatot ápol az ügyfelekkel az autó átadását követően is, utánkövetést végez 
 kezeli, és karbantartja az ügyféladatbázist 
 eseti jelleggel partnertalálkozókon, kiállításokon és kitelepüléseken vesz részt, ahol elkötelezetten képviseli a márkát, amit 

értékesít 
ELVÁRÁSOK: 

 dinamikus személyed és nyitottságod lenyűgöző, magad is élvezed az értékesítést, szereted a tárgyalási helyzeteket 
 gépjárművek értékesítésében szerzett tapasztalattal rendelkezel  
 jól kezeled az ügyfelek különbözőségét, képes vagy a legnehezebb helyzetekben is higgadtan és magabiztosan reagálni 
 számodra is kiemelten fontos az ügyfelek elégedettsége, munkád során folyamatosan erre törekszel 
 ügyfélközpontú attitűd jellemez, munkádban proaktív vagy 
 nyitott vagy a technológiai újdonságok elsajátítására és lelkesedsz az autóipar iránt 
 magabiztos fellépésed igényes, üzleti megjelenéssel párosul 
 kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezel, jól érvelsz, és ezt a gyakorlatban is bizonyítani tudod 
 minimum középfokú végzettség 
 aktív és magabiztos felhasználói szintű számítógépes tudás 
 büntetlen előélet 
 B kategóriás jogosítvány 

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! 


