
 

AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
A Rack Autó Kft. 1998 óta foglalkozik új BMW-k értékesítésével, Budaörsön. Folyamatos fejlődésünk eredményeként 2006-ban 
megnyitottuk székesfehérvári telephelyünket is. Tradicionális, családias hangulatú Márkakereskedéseink teljeskörű 
szolgáltatással, összeszokott, állandó ismerős arcokkal várják ügyfeleinket. A szervizelés mellett saját lakatos- és fényező 
üzemünk van, helyben végezzük a használt autók műszaki vizsgáztatását és eredetiség vizsgálatát. Büszkék vagyunk rá, hogy 
először 2013-ban, majd 2020-ban is a BMW Hungary Kft. az Év Márkakereskedője díjjal jutalmazta teljesítményünket, amit 
kollégáink elhivatott és ügyfélközpontú munkájának és hűséges Ügyfeleinknek köszönhetünk. BMW modellek értékesítésében 
és szervizelésében közel 25 éves tapasztalattal a hátunk mögött, 2021 elején a MINI márka szervizszolgáltatása mellett a MINI 
értékesítést is megkezdtük. Pappas Holding GmbH a salzburgi AutoFrey GmbH 2015 -ös átvételével megkezdett BMW és MINI 
együttműködést a magyar piacra is kiterjesztette, ami 2021 nyarán a Rack Autó Kft. átvételével valósult meg. A Pappas csoport 
Közép-Európa egyik legnagyobb és leginnovatívabb autókereskedése, mely 100% -ban családi tulajdonban van. 

Budaörsi kiválóan képzett csapatunkat még tovább szeretnénk erősíteni, és ehhez azonnali hatállyal épp Önre van szükségünk. 

Csatlakozz hozzánk  

SZERVIZ TANÁCSADÓKÉNT. 
FELADATOK: 

 Ügyfelekkel való folyamatos kapcsolattartás, ügyfél elégedettség maximális szinten tartása. 
 A gépjárművek javításaihoz kapcsolódó munkafelvételi folyamat lebonyolításaA javítási feladatok ütemezése, követése. 
 Ügyféligények rögzítése, probléma feltárás és tanácsadás, munkakörhöz kapcsolódó többletértékesítés. 
 Az ügyfelek folyamatos tájékoztatása a javítási folyamat során. 
 Árajánlatok készítése. 
 Elvégzett javítások minőségének ellenőrzése, gépkocsi átadása. 
 A tevékenységhez tartozó adminisztratív feladatok ellátása. 

ELVÁRÁSOK:  
 Személygépjármű szerviz munkafelvevői területen szerzett tapasztalat. 
 Legalább középfokú műszaki végzettség. 
 „B” kategóriás vezetői engedély. 
 Kiváló rendszerlátó képesség, a munkafolyamatok gyors átlátása. 
 Jó szervező- és problémamegoldó készség. 
 Kiváló kommunikációs készség, ügyfélközpontú beállítottság. 
 Terhelhetőség, magas stressz tűrő képesség. 
 Együttműködő, motivált, megbízható személyiség. 
 Felhasználói szintű számítás-technikai ismeretek. 

 
ELŐNYT JELENT: 

 BMW és MINI személygépjármű márka- és típusismeret 
 Angol és/vagy német kommunikációs szintű nyelvismeret 

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 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! 
 


