
  

AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
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.  

Színvonalas és motivált csapatunk támogatására munkatársat keresünk azonnali kezdéssel. 
Csatlakozzon hozzánk  

VEZETŐI ASSZISZTENSKÉNT.  
FELADATOK: 

 Nyilvántartások vezetése és kimutatások készítése, azok elemzése 
 Folyamatok és projektek támogatása és nyomon követése 
 Prezentációk készítése 
 napi / heti / havi / éves riportok elkészítése 
 Kereskedelmi igazgató napi munkájának operatív támogatása 
 Ügyviteli rendszer kezelése 
 szervező és ellenőrző közreműködés a tervezés folyamatában 
 Üzleti partnerekkel, vendégekkel történő találkozók, megbeszélések koordinálása 
 Társosztályoknak történő adatszolgáltatás 
 a területhez kapcsolódó riportok ellenőrzése és szétosztása 
 levelezés, számlák, szerződések feldolgozása, rendszerezése és tárolása, adatbázis-kezelés, 
 Tárgyalások, meetingek szervezése, jegyzőkönyv készítése 
 Egyéb adminisztratív tevékenység ellátása 

 
ELVÁRÁSOK:  

 Középfokú vagy felsőfokú végzettség 
 Excel, Power Queiry, Makró ismeret 
 Rendszerelméletű gondolkodásmód 
 Képes csapatban és önállóan is a pontos, precíz munkavégzésre 
 Kiváló kommunikációs készség: az üzleti élet kommunikációs-viselkedési szabályainak ismerete 
 Nagyfokú terhelhetőség, stressztűrő képesség 
 Nagyfokú önállóság 
 Felelősségteljes hozzáállás 
 B kategóriás jogosítvány  

 
ELŐNYT JELENT: 

 Kommunikációképes angol és /vagy német nyelvtudás 
 2-3 éves tapasztalat adminisztrációs területen 
 kedves, lendületes, dinamikus személyiség 
 pozitív hozzáállás 

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 jövedelmet 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! 


