AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET.
A BMW Group márkakereskedői hálózatának tagjaként az általunk nyújtott szakértelem és prémium minőség garantálja ügyfeleink
számára a vezetés élményét.
A Schneider Autóház 30 éve foglalkozik autók forgalmazásával, amely három évtized alatt megtanultuk, hogy az autóknak „lelkük”
van. Mára már 6 különböző márkakereskedés és márkaszervíz tartozik a vállalkozásunk égisze alá, amelyekben nem csak új
gépjárműveket, hanem használtautókat is értékesítünk. Az alkatrészek és tartozékok értékesítése mellett, komplex javító- és
karbantartó szolgáltatásokat is nyújtunk. Többször kiérdemeltük az év márkakereskedése megtisztelő címet.
Színvonalas és motivált csapatunk támogatására munkatársat keresünk azonnali kezdéssel.
Csatlakozzon hozzánk

OPERATÍV VEZETŐKÉNT.
FELADATOK:
 Közvetlenül a tulajdonosnak jelentve alakíthatja ki az márkakereskedés stratégáját.
 Felelősséggel tartozik a teljes termékpalettáért, a költségvetés tervezéséért, valamint a vezetőségi csapat irányításáért és a
kitűzött célok eléréséért, kimondottan, de nem kizárólag az értékesítési, forgalmi valamint költségvetési célok tekintetében.
 Innovatív értékesítési és marketing stratégia kidolgozásával és megvalósításával fejleszti és vezeti a márkakereskedést.
 A célok meghatározásán és funkcionális irányításon keresztül vezeti, fejleszti és motiválja a munkatársakat.
 Általában képviseli a márkakereskedést.
ELVÁRÁSOK:
 Rendkívül motivált és célorientált, aki élvezi, hogy az értékesítési és vevőszolgálati csapatot sikerre viheti.
 Kimagasló problémamegoldó és vezetői készségén keresztül elkötelezetten fejleszti a csapatát.
 Több éves vezetői tapasztalata mellett jól ismeri az autóipart is.
 Amellett, hogy jó kommunikációs készséggel és kreativitással rendelkezik képes arra, hogy a munkatársakat kimagasló
sikerek elérésére ösztönözze.
 Képes fejlődni és a változó piaci feltételekhez alkalmazkodni.
 Műszaki vagy kereskedelmi felsőfokú végzettséggel rendelkezik.
 Magabiztos angol vagy német nyelvtudása van.
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 / 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!

