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

A kecskeméti BMW Márkakereskedés 2001 októberében nyitotta meg kapuit ügyfelei számára a Kecskemét, Szent László 
krt. 80. szám alatt, egy kiterjedt, stabil anyagi hátterű cégcsoport tagjaként. Fő tevékenysége a BMW gépjárművek 
értékesítése, szervizelése, valamint teljes körű szerviz- és alkatrész kiszolgálása. Továbbá beszámított és bizományos 
használt gépjárművek értékesítése, karambolos gépkocsik javítása, kárfelvétel, biztosítási ügyintézés, banki finanszírozás. 
2022 elején a Linartech Autóház Kft. Szolnokon új BMW / MINI szervizponttal bővül. 

Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk Kecskeméti márkakereskedésünkbe azonnali 
kezdéssel.  Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka rajongóivá! 

Csatlakozzon hozzánk 

ALKATRÉSZÉRTÉKESÍTŐ / TERÜLETI KIPVISELŐKÉNT. 

FELADATOK: 
 Új partnerek felkutatása, gyári alkatrész értékesítése független partnerek számára, ajánlatok készítése, 

kapcsolat építése és ápolása. 
 Elemzi az ügyfelek igényeit, fogadja és megválaszolja kérdéseiket, és tevékenyen részt vesz az alkatrészek, 

tartozékok és kiegészítők értékesítésében. 
 Feladata az áruátvétel, továbbá az alkatrészek és tartozékok diszpozíciója. 
 Aktívan részt vesz a készletgazdálkodásban, biztosítja a műhely és az értékesítési részleg zökkenőmentes 

alkatrész és tartozék ellátását.  

ELVÁRÁSOK: 
 Középfokú végzettséggel rendelkezik. 
 Lelkesedik az autóipar, és szenvedélyesen vonzódik a BMW márka iránt. 
 Örömmel foglalkozik a termékeinkkel, szívesen elsajátítja a BMW illetve a MINI márkák alkatrész és 

tartozékkínálatát, a termékjellemzőkkel kapcsolatos tudnivalókat, és mindig kész tovább fejlődni ezen a 
téren. 

 Ügyfélorientált hozzáállásával, szakszerű fellépésével és kiváló kommunikációs képességével hamar elnyeri 
az ügyfelek bizalmát. 

 Kiváló szervezőkészsége van, szívesen dolgozik önállóan, és jó időgazdálkodással garantálja az alkatrész és 
tartozék értékesítés hatékony támogatását. 

 Német, vagy angol nyelv ismerete van. 
 

ÉS AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK:  
Hivatalos BMW Partnerként biztos munkahelyet, igényes munkakörnyezetet, jó munkahelyi légkört biztosítunk. 
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! 


