
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 és MINI Márkakereskedés több mint 21 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.  

Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk. Győri kiválóan képzett csapatunkat még tovább szeretnénk 
erősíteni, és ehhez azonnali hatállyal épp Önre van szükségünk 

MOTORKERÉKPÁR SZERVIZTANÁCSADÓKÉNT. 
FELADATOK: 

 Támogatást nyújt ügyfeleinknek a diagnosztikán alapuló tanácsadástól kezdve, a motorkerékpár ügyfélnek történő 
visszaadásáig és ennek során a kapcsolattartó szerepet tölti be az ügyfél és a szerviz között. 

 Az ügyfeleink számára nyújtott, minden területre kiterjedő, és meggyőző támogató tevékenységével hozzájárul 
ügyfeleink kötődésének biztosításához és az új ügyfelek megnyeréséhez. 

 A szervizben tartózkodást kiemelkedő élménnyé teszi ügyfeleink számára és tevékenységével, valamint 
elkötelezettségével megfelel ügyfeleink elvárásainak. 

 Kapcsolattartó szerepet tölt be a jótállási- és méltányossági esetek, valamint az összes többi javítási megbízás 
ügyintézésében. 

 Támogatást nyújt a szervizszolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadásban és szervizszolgáltatást, kiegészítőt és motoros 
ruházatot értékesít. 

 Tanácsot ad az ügyfeleknek a finanszírozási és biztosítási konstrukciókkal kapcsolatosan. 

ELVÁRÁSOK:  

 Műszaki végzettséggel, vagy erős műszaki háttérrel párosuló kereskedelmi végzettséggel, tapasztalattal rendelkezik. 
 A munkakör betöltéséhez "A" és "B" kategóriás jogosítvány szükséges; Angol/német társalgási szintű nyelvtudás. 
 Az ideális pályázó ügyfélorientált, kommunikatív és magabiztos fellépésével bizalmat ébreszt. 
 Személyiségét dinamizmus, elkötelezettség és felelősségtudat jellemzi. 

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, teljesítményarányos javadalmazást (alapbér és jutalék) 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! 


