
 

AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
A BMW Group márkakereskedői hálózatának tagjaként az általunk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja ügyfeleink 
számára a vezetés élményét.  

A Wallis csoport prémium autós portfóliójának képviselője, a Wallis Motor Pest márkakereskedés, a BMW, BMW Motorkerékpár és 
MINI márkák legnagyobb magyarországi forgalmazója. A Wallis prémium autós üzletág az ügyfeleit immár 3 telephelyen, Hungária 
krt-i Wallis Motor Pest márkakereskedésben, a legújabb standardok szerint átépített, Könyves Kálmán krt-i Wallis Duna 
márkakereskedésben és a tradicionális Váci úti szerviz pontban és használt autó kereskedésben várja. 

Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk. Váci úti kiválóan képzett csapatunkat még tovább szeretnénk 
erősíteni, és ehhez azonnali hatállyal épp Önre van szükségünk.  

Csatlakozzon hozzánk 

SZERVIZ TANÁCSADÓKÉNT. 
FELADATOK: 

 Ügyfelek előjegyzése, javítási árajánlat készítése és a várható határidő megadása az ügyfél részére 
 A munkák megrendelésének szakszerű felvétele, a szükséges dokumentumok kiállíttatása a jármű tulajdonosával 
 Az aktuális szervizkapacitás folyamatos nyomon követése és aktualizálása az időponttervező rendszerben  
 A javítások figyelemmel kísérése, esetleges változások egyeztetése, elfogadtatása az ügyféllel, a javított gépkocsik átadása 
 Normázás és számlázás a belső előírások szerint 
 A vállalat által forgalmazott új és használt gépjárművek, valamint a szervizszolgáltatást igénybe vevő gépjárművek műszaki 

vizsgáztatása és környezetvédelmi ellenőrzése 
 Naprakész nyilvántartás, dokumentáció vezetése 
 Okmányok valódiságának, pontos kitöltésének ellenőrzése, gépkocsi adatainak felvitele a felügyelet által telepített 

számítógépes programba 

ELVÁRÁSOK:  
 Műszaki, preferáltan gépjárműjavítási középfokú végzettség 
 Érvényes műszaki vizsgabiztosi engedély és műszaki vizsgáztatásban szerzett tapasztalat 
 Munkafelvevői munkakörben szerzett tapasztalat 
 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
 Megoldásorientált és udvarias kommunikáció 
 Jó szervezőkészség 
 Folyamatok betartása, precíz munkavégzés 
 B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin 

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 / MINI modellek széles palettáját ismerhetik meg. Mindezeken 
kívül előre kiszámítható, versenyképes jövedelmet kínálunk. 

Felkeltettük érdeklődését? Küldje el jelentkezését! A jelentkezéseket külső partnerünk a HRem kezeli. További információért kérjük, 
látogasson el a www.bmw-karrier.hu –karrier oldalunkra. Bízunk benne, hogy találkozunk! 


