
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 

KAROSSZÉRIA MUNKAFELVEVŐ – KÁRFELVEVŐKÉNT. 
FELADATOK: 

 A beérkezett sérült gépjárművek teljes körű kárügyintézése, saját hatáskörben a kárfelvétel rögzítése. 
 A karosszéria javításra érkezett gépjárművek javításához kapcsolódó munkafelvételi folyamat teljes körű 

lebonyolítása, a kapcsolódó előjegyzés naprakészen tartása. 
 Az ügyfelek folyamatos tájékoztatása a javítási folyamat során, a vállalt határidők betartása. 
 Kapcsolattartás a kirendelt kárszakértőkkel, partnerekkel. 
 Kifizetési igények, számlázások nyomon követése, koordinálása. 
 A szervizben dolgozó kollégák munkájának koordinálása, a szerviz kapacitáskihasználásának növelése. 
 Az elvégzett javítások minőségének ellenőrzése, a gépjármű átadása az ügyfél részére. 
 Kapcsolattartás a társterületekkel és egyéb külsős partnerekkel. 

 
ELVÁRÁSOK:  

 3-5 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. 
 Minimum középfokú műszaki végzettség. 
 B kategóriás jogosítvány. 
 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (MS Office programok). 
 Jó szervező- és problémamegoldó készség. 
 Ügyfél centrikus szemléletmód. 
 Megbízható, önálló munkavégzési képesség. 
 Kommunikációs szintű angol és /vagy német nyelvtudás (előnyt jelent). 
 Biztosítási kárügyintézéssel, lakatos vagy autószerelő, illetve fényező műhelyvezetésben szerzett 

munkatapasztalat (előnyt jelent). 
 Munkafelvevői pozícióban eltöltött néhány éves tapasztalat (előnyt jelent). 

 
 
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 modellek széles palettáját ismerhetik meg. Mindezeken kívül 
előre kiszámítható, versenyképes fizetést 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! 


