
 

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

A Budapest Motors Kft. 2006-ban nyitotta meg BMW és MINI márkakereskedését és az elmúlt több mint 10 esztendő 
alatt meghatározó szereplője lett a budapesti és magyarországi piacnak. A háromszintes óbudai bemutatóteremben a 
márka szerelmesei egy helyen tekinthetik meg a legújabb BMW, BMW M, BMW i és MINI modelleket. Természetesen az 
új- és használt gépkocsik, alkatrészek és tartozékok értékesítése mellett komplex javító- és karbantartó szolgáltatásokat 
is nyújtunk. A folyamatos megújulás és a szolgáltatásaink minősége iránti elkötelezettség, az ügyfélközpontúság, az a 
hajtóerő, amely az üzleti filozófiánkat meghatározza. 

Csatlakozzon hozzánk  

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐKÉNT. 
FELADATOK: 

 Elvégzi a BMW gépjárműveken az elektronikai illetve villamossági diagnosztikai munkákat, valamint a javítási és 
karbantartási feladatokkal kapcsolatban az ügyfélmegrendelésen szereplő összes további munkaműveletet 
(elektromos alkatrészek, részegységek beépítése, cseréje, stb.). 

 A biztonsági, kényelmi és audio rendszereket diagnosztizálja, programozza. 
 Elvégzi a gépkocsi klímarendszerrel kapcsolatos javításokat és karbantartásokat. 
 Hibákat keres és problémákat old meg. 
 A belső előírások figyelembe vételével elvégzi a jótállási munkákat és az azokkal kapcsolatos ügyintézést. 
 Megszervezi a munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat és gondosan elvégzi a végrehajtott tevékenységek 

dokumentálását. 

ELVÁRÁSOK:  
 Autóvillamossági szerelői végzettséggel és 1-3 éves releváns munkatapasztalattal rendelkezik. 
 Mindig alapos és körültekintő, precíz munkát végez, képes az önálló munkavégzésre, ugyanakkor jól tud a 

csapaton belül együttműködni. 
 Munkája során rugalmas és megbízható, jól szervezetten és a határidőket betartva végzi el a feladatait. 
 Ismeri az autódiagnosztikai eszközök kezelését és kimondottan érdeklik a műszaki innovációk és állandóan kész 

a továbbképzésre. 
 Rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal. 
 Angol és / vagy német nyelvtudás előnyt jelent. 

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? 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! 


