
 

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 14 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. 

Színvonalas és motivált csapatunk támogatására munkatársat keresünk azonnali kezdéssel. 

Csatlakozzon hozzánk  

SZERVIZ TANÁCSADÓKÉNT. 
FELADATOK: 

 Ügyfelek előjegyzése, javítási árajánlat készítése, és a várható határidő megadása az ügyfél részére. 
 A szerviz napra és típusra lebontott munkatervének összeállítása az ügyfelek bejelentkezése és az értékesítéstől kapott 

igények alapján 
 A szerviz javító kapacitásának optimális kihasználása, javítási ütemterv készítése, a javítások besorolása fontossági 

normák felállításával. 
 Gépkocsi akta ill. –történelem előkészítése. 
 A munkák megrendelésének felvétele, a szükséges dokumentumok kiállítása.  
 Alkatrész rendelkezésre állásának ellenőrzése, alkatrészrendelés. 
 Az aktuális szervizkapacitás folyamatos nyomon követése és aktualizálása. 
 A javítások figyelemmel kísérése a várható végösszeg változás vagy a határidő-módosulás egyeztetése az ügyféllel 

ELVÁRÁSOK:  
 Műszaki végzettséggel, vagy erős műszaki háttérrel párosuló kereskedelmi végzettséggel rendelkezik. 
 Lelkesedik az autóipar, és szenvedélyesen vonzódik a BMW és MINI márkák 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 munkatársaiban is. 
 Kommunikációs készsége, stressz tűrő képessége és megbízhatósága kiemelkedő.  
 Kiváló tanácsadói teljesítményével aktívan hozzájárul szervizszolgáltatásaink értékesítéséhez. 
 Képes angolul, vagy németül kommunikálni. 
 Rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal. 

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 modellek széles palettáját ismerhetik meg. Mindezeken kívül 
előre kiszámítható 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! 


