
 

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

BMW Partnerként több mint 17 éve sikeresen tevékenykedünk a gépjármű szektorban, az ország keleti régiójában Debrecenben és 
Nyíregyházán. A Magisz Kft. személygépkocsi és motorkerékpár márkakereskedésből szolgáljuk ki ügyfeleinket. Végigkísérjük 
őket azon az úton, amelyen saját maguk is megtapasztalhatják a vezetés élményét – így téve az autósokat és motorosokat 
szaktudásunk segítségével a BMW márka lelkes rajongóivá. 

Színvonalas és motivált csapatunk támogatására munkatársat keresünk Debrecenbe azonnali kezdéssel. Tegyük együtt az ügyfeleket 
a BMW márka rajongóivá! 

SZERVIZTANÁCSADÓ (KAROSSZÉRIA) 

FELADATOK: 
 Támogatást nyújt ügyfeleinknek a karosszériajavítási tanácsadástól kezdve, a gépkocsi ügyfélnek történő visszaadásáig és 

ennek során a kapcsolattartó szerepet tölti be az ügyfél és a szerviz között. 
 Kapcsolattartó szerepet tölt be a jótállási- és méltányossági esetek, valamint az összes többi javítási megbízás 

ügyintézésében.  
 Szorosan együttműködik a biztosítási ügyintézőkkel, kárszakértőkkel. 
 Elvégzi a kárfelvételt és Audatex kalkulációt készít. 
 Elkeszíti az árajánlatot és kiállítja a javításról szóló számlát. 
 Megrendeli és nyomon követi a javításhoz szükséges alkatrészeket. 
 Biztosítja a karosszéria műhely megfelelő működését és megszervezi a karosszéria lakatosok munkáját.  
 Az elvégzett javítások minőségi ellenőrzését elvégzi. 

ELVÁRÁSOK:  
 Műszaki végzettséggel, vagy erős műszaki háttérrel párosuló kereskedelmi végzettséggel rendelkezik. 
 Lelkesedik az autóipar, és szenvedélyesen vonzódik a BMW márka iránt. 
 Kimondottan ügyfél- és szervizorientált személyiség és ügyfeleink elvárásaira meggyőző megoldásokat talál. 
 Műszaki ismereteivel és a technikával szembeni affinitásával bizalmat ébreszt az ügyfelekben és a műszaki munkatársaiban 

is. 
 Kommunikációs készsége, stressz tűrő képessége és megbízhatósága kiemelkedő.  

 Kiváló tanácsadói teljesítményével aktívan hozzájárul szervizszolgáltatásaink értékesítéséhez. 

ÉS AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK: 

Hivatalos BMW Partnerként biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört biztosítunk. Mindezeken kívül 
előre kiszámítható, versenyképes jövedelmet 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! 

 


