
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 autókereskedésben várja. 

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

 Csatlakozz hozzánk 

TERMÉKSZAKÉRTŐ / PRODUCT GENIUS. 
 FELADATOK: 

 Ügyfelek tájékoztatása a forgalmazott BMW típusok technikai adataival, működésével, felszereltségével, ill. azok 
használatával kapcsolatban 

 Tesztvezetések lebonyolítása, autókiadások és visszavételek felelősségteljes kezelése és dokumentálása  
 A BMW márkával kapcsolatos marketing és értékesítési akciókban, a munkáltató által megjelölt rendezvényeken való 

rendszeres részvétel, illetve ezzel kapcsolatos gépjármű-mozgatások kezelése 
 Az értékesítési tanácsadók támogatása az értékesítési konzultáció során és a komplett értékesítési folyamat, valamint 

átadás során is 
 Termékújdonságok követése a BMW márka és versenytársak vonatkozásában egyaránt 
 Oktatásokon, képzéseken való részvétel 
 Saját munkatársak részére termékbemutatók, oktatások megtartása 
 Az aftersales várakozási idő áthidalása az ügyfelek számára a felszereltségek és új technológiák bemutatása által 
 A bemutatóterem előkészítése és rendben tartása az ügyfelek/látogatók számára (pl. demo autók kiválasztása) 
 Feladatkörhöz tartozó adminisztratív teendők ellátása 
 BMW által elvárt minőségi bónuszelemek elérésének segítése 
 Gépjárműparkkal való aktív, napi szintű együttműködés 

 

ELVÁRÁSOK:  

 felsőfokú műszaki, preferáltan járműmérnöki végzettség  
 magabiztos angol nyelvtudás szóban is 
 prémium ügyfelek kezelésében és támogatásában szerzett tapasztalat 
 ügyfél- és szolgáltatásorientáltság, kiváló kommunikációs készség 
 erős azonosulás a BMW márkával 
 rugalmasság és tanulási hajlandóság 

 

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


