
 

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 MŰSZAKI KOORDINÁTORKÉNT. 
FELADATOK:  

 Gépjárművek műszaki átvétele a szállítótól valamint a műszaki vizsgáztatás folyamatának koordinálása  
 Szervízzel történő Időpont egyeztetés  
 Az autók tisztításának koordinálása, egyeztetés az autókozmetikával 
 Új gépjárművek felkészítése az átadásra 
 Igény szerint az új gépjárművek külsős helyszínre szállítása  
 Ügyfelek igényeinek felmérése, majd a megfelelő modellek bemutatása 
 Tanácsadás az autó felszereltségével és konfigurálásával kapcsolatban 
 Tesztvezetések megszervezése és lebonyolítása, melyek során tájékoztatást ad az ügyfelek részére az aktuális autó 

felszereltségéről  
 Kapcsolattartás az ügyfelekkel az autó átadását követően  
 Tartozékértékesítést végzése 
 Partnertalálkozókon, kiállításokon és kitelepüléseken való részvétel 
 Adminisztrációs feladatok 

ELVÁRÁSOK:  
 Minimum középfokú végzettséged legyen 
 Az autók iránti magasfokú szenvedéllyel rendelkezz és ismerd is azokat 
 Képes legyél mind az önálló, mind a csapatmunkára 
 Magas szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezz 
 Magasfokú együttműködési készséggel és stressztűrő képességgel rendelkezz 
 Pontos, precíz munkavégzés iránti igényed, fejlődni vágyó személyiséggel párosuljon 
 B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezz 

ELŐNYT JELENT: 
 Adminisztratív területen szerzett tapasztalat  
 PSZÁF pénzügyi szolgáltatás közvetítői végzettség  
 Biztosítás közvetítői végzettség  
 Angol, vagy német nyelvismeret  

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! 


