
 

AZ ÉLMÉNY VEZET BENNÜNKET. 
A Budapest Motors Kft. 2006-ban nyitotta meg BMW és MINI márkakereskedését és az elmúlt 15 esztendő alatt meghatározó 
szereplője lett a budapesti és magyarországi piacnak. A háromszintes óbudai bemutatóteremben a márka szerelmesei egy helyen 
tekinthetik meg a legújabb BMW, BMW M, BMW i és MINI modelleket. Természetesen az új- és használt gépkocsik, alkatrészek 
és tartozékok értékesítése mellett komplex javító- és karbantartó szolgáltatásokat is nyújtunk. A folyamatos megújulás és a 
szolgáltatásaink minősége iránti elkötelezettség, az ügyfélközpontúság, az a hajtóerő, amely az üzleti filozófiánkat meghatározza.  

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

Csatlakozzon hozzánk  

SZERVIZ TANÁCSADÓKÉNT. 
FELADATOK: 

 Támogatást nyújt ügyfeleinknek a diagnosztikán alapuló tanácsadástól kezdve, a gépkocsi 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 a szervizszolgáltatások értékesítésében. 
 

ELVÁRÁSOK:  
 Műszaki végzettséggel, vagy erős műszaki háttérrel párosuló kereskedelmi végzettséggel és 1-3 éves azonos 

munkakörben szerzett gyakorlat rendelkezik. 
 Lelkesedik az autóipar, és szenvedélyesen vonzódik a BMW és a MINI márkák iránt. 
 Kimondottan ügyfél- és szervizorientált személyiség és ügyfeleink elvárásaira meggyőző megoldásokat talál. 
 Műszaki ismereteivel és a technikával szembeni affinitásával bizalmat ébreszt az ügyfelekben és a műszaki 

munkatársaiban is. 
 Kommunikációs készsége, stressz tűrő képessége és megbízhatósága kiemelkedő. 
 Kiváló tanácsadói teljesítményével aktívan hozzájárul szervizszolgáltatásaink értékesítéséhez 

 

ELŐNYT JELENT: 
 Az angol vagy német nyelvtudás és az autóipari tapasztalat előnyt jelent. 

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 javadalmazást kínálunk. 

KÜLDJE EL JELENTKEZÉSÉT! A jelentkezéseket külső partnerünk a HRem kezeli. További információért 
kérjük, látogasson el a www.bmw-karrier.hu karrier oldalunkra. Bízunk benne, hogy találkozunk! 


