
A MINI több mint egy autó – a MINI egy életérzés – amit az ember 
szívesen megoszt másokkal.  
 
A BMW Group márkakereskedői hálózatának tagjaként az általunk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja ügyfeleink számára a 
vezetés élményét.  
 
A BMW Group hálózat tagjaként a Miskolc Motors Kft. 2018 nyarán nyitotta meg kapuit ügyfelei számára a miskolci 26-os főút kivezető 
szakaszán. A cég, mint a BMW és MINI személygépkocsik hivatalos márkakereskedése és márkaszervize ügyfelei számára biztosítja az általa 
képviselt márkák értékesítési palettáját és kínál teljes körű szerviz-, illetve alkatrész kiszolgálást. A nyitás óta eltelt időszakban egyre szélesebb a 
cég vevőköre és márkaszervizként az általuk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja ügyfeleik számára a vezetés élményét.  
 
Értékesítési csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk Miskolcra azonnali kezdéssel. Tegyük együtt az ügyfeleket a MINI 
márka rajongóivá! 
 
Csatlakozz hozzánk 

MINI értékesítőként! 
 
AMENNYIBEN:  

 Legalább középfokú végzettséggel rendelkezel.  
 Lelkesedsz az autók iránt, de különösen rajongsz a MINI márkáért. 
 Szívesen dolgozol és működsz együtt ügyfelekkel és szereted a sikert az eredményeiddel mérni.  
 Meggyőző, magabiztos fellépéseddel, valamint ügyfélorientált és empatikus képességeddel eléred, hogy a legkülönfélébb érdeklődők 

körében is bizalmat ébressz. 
 Tudsz azonosulni a MINI márka egyedülálló stílusával, és motivációt érzel arra, hogy a rajongók, illetve a tulajdonosok táborát növelve 

érd el céljaidat.  
 Meggyőző képességed a különlegesen sikeres értékesítővé válás lehetőségét tartogatja számodra. 

 
VÁRJUK JELENTKEZÉSED A KÖVETKEZŐ KIHÍVÁSOKRA: 

 Felismered az ügyfelek vágyait, szívesen beszélgetsz velük a legkülönfélébb igényeikről, és bemutatod nekik a megfelelő modelleket. 
 A MINI iránti lelkesedésed kezdettől fogva átragad az ügyfelekre, akiket végig kísérsz az autó kiválasztásától kezdve a személyes 

átadásáig – sőt még utána is. 
 A próbautak során hozzásegíted az érdeklődőket az egyedülálló MINI élmény megtapasztalásához. 
 Jó kapcsolatot tartasz fenn az ügyfelekkel, és egyéniséged újabb és újabb MINI rajongókat vonz. 

 
AMIT EZÉRT NYÚJTUNK NEKED: 
Hivatalos MINI Partnerként biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört biztosítunk. Munkatársaink széleskörű, hosszú 
távú szakmai képzésben részesülnek és a MINI modellek széles palettáját ismerhetik meg. Mindezeken kívül kiszámítható, versenyképes 
javadalmazást kínálunk. 
 
LEGYÉL A MINI CSAPAT TAGJA! 
A jelentkezéseket külső partnerünk a HRem kezeli. További információért kérjük, látogasson el a www.bmw-karrier.hu karrier oldalunkra. Bízunk 
benne, hogy találkozunk! 

BMW Group Partner állásajánlatok 

 


