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 30 éve foglalkozik autók forgalmazásával, amely három évtized alatt megtanultuk, hogy az autóknak „lelkük”
van. Mára már 6 különböző márkakereskedés és márkaszervíz tartozik a vállalkozásunk égisze alá, amelyekben nem csak új
gépjárműveket, hanem használtautókat is értékesítünk. Az alkatrészek és tartozékok értékesítése mellett, komplex javító- és
karbantartó szolgáltatásokat is nyújtunk. Többször kiérdemeltük az év márkakereskedése megtisztelő címet.
Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk Kaposvárra. Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka
rajongóivá!
Csatlakozz hozzánk

AUTÓSZERELŐKÉNT.
FELADATOK:









Az aktuális javítási utasítások, illetve a munkafelvétel utasítása alapján javítási munkák elvégzése.
A gépjárművek hibájának megállapítása a rendelkezésre álló márkaspecifikus és általános eszközökkel, berendezésekkel,
gépekkel.
A javítás során észlelt egyéb hibák és hiányosságok, illetve alkatrészszükséglet haladéktalan jelzése a szalon vezetője,
illetve a munkafelvétel felé.
Elvégzi a gyártói előírásoknak megfelelő javítási dokumentációt.
A szalonvezető/munkafelvétel engedélyével próbautakat szervezhet a hiba okának pontos feltárásához, illetve a
munkavégzés minőségének visszaellenőrzéséhez.
A javítási munkák végeztével a szalonvezető/munkafelvétel felé készre jelenti a gépkocsit, illetve a munkalapon
dokumentálja a javítási munkafázisokat.
Megőrzi a gépjárművek külső és belső tisztaságát, gondoskodik annak kifogástalan állapotban történő átadásáról a
munkavégzés után.

ELVÁRÁSOK:








Gépjárműszerelői végzettséggel és releváns munkatapasztalattal rendelkezik.
A BMW és MINI márkák lelkes rajongója.
Mindig alapos és körültekintő munkát végez, képes az önálló munkavégzésre.
Munkája során jól szervezetten és a határidőket betartva végzi el a feladatait.
Kimondottan érdeklik a műszaki innovációk és állandóan kész a továbbképzésre.
Rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal.

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 és MINI modellek széles palettáját ismerhetik meg.
Mindezeken kívül előre kiszámítható javadalmazást 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!

