AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET.
A BMW Group márkakereskedői hálózatának tagjaként az általunk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja ügyfeleink
számára a vezetés élményét.
A Wallis csoport prémium autós portfóliójának képviselője, a Wallis Motor Pest márkakereskedés, a BMW, BMW Motorkerékpár és
MINI márkák legnagyobb magyarországi forgalmazója. A Wallis prémium autós üzletág az ügyfeleit immár 3 telephelyen, Hungária
krt-i Wallis Motor Pest márkakereskedésben, a legújabb standardok szerint átépített, Könyves Kálmán krt-i Wallis Duna
márkakereskedésben és a tradicionális Váci úti szerviz pontban és használt autó kereskedésben várja.
Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk budapesti márkakereskedésünkbe azonnali kezdéssel

ÚJ GÉPJÁRMŰ ÉRTÉKESÍTŐKÉNT.
FELADATOK:
 A szalonba érkező érdeklődők számára gépjárművek prezentálása és szakmai tanácsadás gépjárművásárlás kérdésében
 Ajánlatok és szerződések elkészítése, a gépkocsi értékesítéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok pontos és
határidőben történő ellátása
 Az értékesített gépkocsik ellenértékének és az esetleges finanszírozási összeg beérkezésének nyomon követése, illetve az
átadást megelőzően a megfelelő pénzügyi teljesítés ellenőrzése.
 A gépkocsi szerződésszerű és rendeltetésszerű használatra minden tekintetben alkalmas állapotban történő átadása az
ügyfelek részére
 Marketing és értékesítési akciókban, a munkáltató által megjelölt rendezvényeken való aktív részvétel
 Az értékesítéssel kapcsolatos rendszeres jelentés elkészítése
 Kapcsolattartás finanszírozókkal, biztosító társaságokkal, társosztályok munkatársaival
 Részvétel a szalonrend fenntartásában, valamint a szalonban található gépkocsik kifogástalan állapotának megőrzésében
 Üzletági jelentések, nyilvántartások kezelése
ELVÁRÁSOK:
 gépjármű értékesítésben szerzett minimum 5 év tapasztalat, kiterjedt ügyfélkör
 prémium márkák értékesítésében szerzett tapasztalat előny
 felsőfokú végzettség
 gépjármű műszaki ismeretek
 kiváló kapcsolatteremtő és tárgyalási készség
 udvarias és megoldás orientált kommunikáció
 megbízható, magas minőséget képviselő munkavégzés
 együttműködés és önálló munkavégzés képessége
 felhasználói szintű MS Office ismeret (Excel, Word, Outlook)
 angol nyelv aktív középfokú ismerete
 B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin
ÉS AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK:
Hivatalos BMW Partnerként a Wallis Motor Pest biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört biztosítunk.
Munkatársaink széleskörű, hosszú távú szakmai képzésben részesülnek és a BMW / MINI modellek széles palettáját ismerhetik meg.
Mindezeken kívül előre kiszámítható, versenyképes jövedelmet kínálunk.
Felkeltettük érdeklődését? Várjuk jelentkezését! A jelentkezéseket külső partnerünk a HRem kezeli. További információért kérjük,
látogasson el a www.bmw-karrier.hu karrier oldalunkra. Bízunk benne, hogy találkozunk!

