
 
 

A MINI több mint egy autó – a MINI egy életérzés – amit az ember szívesen 
megoszt másokkal.  
 
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. 
 
Erősítésre van szükségünk! Csatlakozz hozzánk  
 

MINI értékesítési asszisztensként! 
 
AMENNYIBEN:  

 Legalább középfokú végzettséggel rendelkezel.  

 Lelkesedsz az autók iránt, de különösen rajongsz a MINI márkáért. 

 Szívesen dolgozol és működsz együtt ügyfelekkel és szereted a sikert az eredményeiddel mérni.  

 Meggyőző, magabiztos fellépéseddel, valamint ügyfélorientált és empatikus képességeddel eléred, hogy a legkülönfélébb érdeklődők 
körében is bizalmat ébressz. 

 Tudsz azonosulni a MINI márka egyedülálló stílusával, és motivációt érzel arra, hogy a rajongók, illetve a tulajdonosok táborát növelve 
érd el céljaidat.  

 Meggyőző képességed a különlegesen sikeres értékesítővé válás lehetőségét tartogatja számodra. 
 
VÁRJUK JELENTKEZÉSED A KÖVETKEZŐ KIHÍVÁSOKRA: 

 Felismered az ügyfelek vágyait, szívesen beszélgetsz velük a legkülönfélébb igényeikről, és bemutatod nekik a megfelelő modelleket. 

 A MINI iránti lelkesedésed kezdettől fogva átragad az ügyfelekre, akiket végig kísérsz az autó kiválasztásától kezdve a személyes 
átadásáig – sőt még utána is. 

 A próbautak során hozzásegíted az érdeklődőket az egyedülálló MINI élmény megtapasztalásához. 

 Jó kapcsolatot tartasz fenn az ügyfelekkel, és egyéniséged újabb és újabb MINI rajongókat vonz. 
 
 
AMIT EZÉRT NYÚJTUNK NEKED: 
Hivatalos MINI Partnerként biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört biztosítunk. Munkatársaink széleskörű, 
hosszú távú szakmai képzésben részesülnek és a MINI modellek széles palettáját ismerhetik meg. Mindezeken kívül kiszámítható, versenyképes 
javadalmazást kínálunk. 
 
LEGYÉL A MINI CSAPAT TAGJA! 
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! 
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