
AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
A BMW Group márkakereskedői hálózatának tagjaként az általunk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja 
ügyfeleink számára a vezetés élményét. A Rack Autó Kft. a BMW márka egyik meghatározó, hivatalos márkakereskedője 
Magyarországon, két telephelyen Budaörsön és Székesfehérváron várja ügyfeleit.  

Gondoskodjon Ön is arról, hogy ügyfeleinknek semmi ne hiányozzon a boldogsághoz, tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka 
rajongóivá! Budaörsi kiválóan képzett csapatunkat még tovább szeretnénk erősíteni, és ehhez azonnali hatállyal épp Önre van 
szükségünk. 

Csatlakozz hozzánk 

 TERMÉKSZAKÉRTŐ / PRODUCT GENIUS. 
FELADATOK: 

 Új BMW, MINI személygépjárművek értékesítésének támogatása, az értékesítők munkájának előkészítése. 
 A BMW, MINI személygépjármű termékcsaládot érintő technológiai, funkcionális és esztétikai változások nyomon 

követése, ügyfelekkel való megismertetése. 
 Az ügyfél igényeinek felmérése, a megfelelő termék és felszereltség bemutatása, tanácsadás, tesztvezetések 

lebonyolítása. 
 Extrafelszereltség, kiegészítő termékek ajánlása, márkahűség növelése. 
 A termékhez és a kínált szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzéseken való részvétel, folyamatos önképzés. 
 A kínált termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó piaci tendenciák nyomon követése. 
 A meglévő ügyfelekkel való eredményes kapcsolat kialakítása és a kapcsolat folyamatos ápolása. 
 Új piaci potenciál felkutatása, aktív ügyfél-akvizíció. 
 Új ügyfelek elérését célzó stratégia kialakításában való részvétel. 
 Marketing és ügyfélkapcsolati rendezvényeken való aktív részvétel. 
 Tesztvezetések leszervezése, lebonyolítása. 
 Tesztautó park kezelés. 
 Az értékesítőkkel és az értékesítés megvalósulását támogató kollégákkal való szoros, eredményes együttműködés. 
 A csapat eredményeinek előtérbe helyezése. 

 

ELVÁRÁSOK:  

 Legalább középfokú végzettsége van, és lehetőség szerint rendelkezik ügyfelek részére nyújtott tanácsadási, 
konzultációs tapasztalattal prémium kategóriás termékek, szolgáltatások terén. 

 Kifejezetten ügyfél- és szolgáltatásközpontú a hozzáállása, rendkívül jól teremt kapcsolatot, és kiváló kommunikációs 
készséggel is rendelkezik. 

 Lelkesedik az autóipar és rajong a BMW márka iránt. 
 Képes angolul kommunikálni. 
 Rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal. 

 

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 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! 


