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

A Leier Autó Kft. BMW Márkakereskedés több mint 20 éve várja kedves ügyfeleit Győrben a legújabb BMW és MINI modellekkel. 
Egy BMW modell - az autó éppúgy, mint a motorkerékpár- vásárlása egy különleges esemény, melyet felkészült és dinamikus 
csapatunk tesz egyedivé és felejthetetlen élménnyé ügyfeleink számára. Célunk, hogy ezt a pozitív élményt megőrizve ügyfeleink 
bizalommal válasszanak minket szerviz szolgáltatások igénybevételekor is.  

Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka rajongóivá! Ügyfélszolgálati csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat 
keresünk. Győri kiválóan képzett csapatunkat még tovább szeretnénk erősíteni, és ehhez azonnali hatállyal épp Önre van 
szükségünk. 

Csatlakozz hozzánk 

AUTÓSZERELŐKÉNT. 
FELADATOK:  

 Elvégzi a BMW és MINI gépkocsikon a diagnosztikai és ápolási munkákat, valamint a javítási és karbantartási 
feladatokkal kapcsolatban az ügyfélmegrendelésen szereplő összes további munkaműveletet. 

 A belső előírások figyelembe vételével elvégzi a jótállási munkákat és az azokkal kapcsolatos ügyintézést. 
 Munkavégzése során a legmodernebb információs és kommunikációs eszközöket alkalmazza. 
 A hatósági előírások alapján elvégzi az ellenőrzéseket és vizsgálatokat. 
 Megszervezi a munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat és gondosan elvégzi a végrehajtott tevékenységek 

dokumentálását. 

ELVÁRÁSOK:  
 Gépjárműszerelői végzettséggel és releváns munkatapasztalattal rendelkezik. 
 A BMW és MINI márkák lelkes rajongója.  
 Mindig alapos és körültekintő munkát végez, képes az önálló munkavégzésre.  
 Munkája során jól szervezetten és a határidőket betartva végzi el a feladatait.  
 Kimondottan érdeklik a műszaki innovációk és állandóan kész a továbbképzésre. 
 Rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal.  

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 és MINI modellek széles palettáját ismerhetik meg. 
Mindezeken kívül előre kiszámítható, teljesítményarányos javadalmazást 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! 
 


