
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. Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka rajongóivá! 

Csatlakozz hozzánk ERP SZAKÉRTŐKÉNT. 
FELADATOK:  

 A cégcsoport (3 gazdálkodó) teljes informatikai rendszerének üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése, rendszergazda 
feladatok ellátása 

 Kapcsolattartás a külső beszállítókkal és szolgáltatókkal 
 Márkaimportőrök által előírt integrált ügyviteli rendszerek (Progression, Incadea) napi üzemeltetésével kapcsolatos 

feladatok ellátása  
 A márkaimportőrök kereskedelmi és vevőszolgálati rendszereinek üzemeltetése, a kereskedelmi rendszerekhez 

kapcsolódó üzemeltetési és folyamatszervezési feladatok ellátása 
 Az rendszerek felhasználóinak folyamatos támogatása, segítségnyújtás a rendszerrel kapcsolatban felmerülő problémák 

és kérdések kezelésében 
 Kulcsfelhasználói rendszer kiépítése 
 Kapcsolattartás a key userekkel, és a külső tanácsadókkal 
 A rendszer működésével kapcsolatos dokumentációk elkészítése (folyamatleírások, oktatási anyagok, alkalmazás 

beállítások) 
 Egyéb IT projektekben való részvétel 

ELVÁRÁSOK:  
 Informatikai vagy gazdasági területen szerzett szakirányú végzettség 
 Vállalatirányítási rendszerek szakértői vagy kulcsfelhasználói szintű ismerete  
 ERP bevezetésében szerzett tapasztalat 
 Hasonló munkakörben szerzett többéves tapasztalat  
 Adatbázis-kezelésben való jártasság 
 Precíz, önálló munkavégzés 
 Kiváló problémamegoldó és kommunikációs képesség 
 Rendszerszemlélet, igényes, pontos munkavégzés, ügyfélorientáltság  
 Jó kapcsolatteremtő, önálló- és csapatmunkára való képesség 

ELŐNYT JELENT: 
 Microsoft Navison, Progression rendszerek ismerete 
 Kereskedelmi vállalatnál szerzett hasonló pozícióban tapasztalat 
 Társalgási szintű angol és / vagy német nyelvtudás 

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! 


