
AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
A Schneider Autóház Kft 1991 óta a BMW márka hivatalos márkaképviselete. Fő tevékenysége a gépjármű-kereskedelem. 
Márkakereskedésünk a járművek, alkatrészek és tartozékok értékesítése mellett, komplex javító- és karbantartó szolgáltatásokat 
is nyújt. Többször kiérdemeltük az év márkakereskedése megtisztelő címet.  

Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk Kaposvárra. Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka 
rajongóivá! 

Csatlakozz hozzánk 

AUTÓSZERELŐKÉNT. 
FELADATOK:  

 Az aktuális javítási utasítások, illetve a munkafelvétel utasítása alapján javítási munkák elvégzése. 
 A gépjárművek hibájának megállapítása a rendelkezésre álló márkaspecifikus és általános eszközökkel, 

berendezésekkel, gépekkel. 
 A javítás során észlelt egyéb hibák és hiányosságok, illetve alkatrészszükséglet haladéktalan jelzése a szalon vezetője, 

illetve a munkafelvétel felé.  
 Elvégzi a gyártói előírásoknak megfelelő javítási dokumentációt. 
 A szalonvezető/munkafelvétel engedélyével próbautakat szervezhet a hiba okának pontos feltárásához, illetve a 

munkavégzés minőségének visszaellenőrzéséhez. 
 A javítási munkák végeztével a szalonvezető/munkafelvétel felé készre jelenti a gépkocsit, illetve a munkalapon 

dokumentálja a javítási munkafázisokat. 
 Megőrzi a gépjárművek külső és belső tisztaságát, gondoskodik annak kifogástalan állapotban történő átadásáról a 

munkavégzés után. 

ELVÁRÁSOK:  
 Minimum középfokú szakirányú végzettség (autószerelő) 
 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
 Határidők betartása, Stressztűrő képesség, Pontos, precíz munkavégzés 
 Műszaki beállítottság, Jó kommunikációs készség 
 Dinamikus, nyitott, kitartó és fejlődni vágyó személyiség 
 Képesség mind az önálló, mind a csapatmunkára 
 Ügyfélorientált gondolkodás, magasfokú együttműködési készség 
 B kategóriás jogosítvány  
 Hasonló területen szerzett, több éves munkatapasztalat (előnyt jelent) 
 Autóvillamosság szerelő szakképesítés (előnyt jelent) 
 Angol és/ vagy német nyelvismeret (előnyt jelent) 
 emelőgépkezelői vizsga (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, kiemelkedő javadalmazást kínálunk. 

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! 


