
  
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.  

Csapatunk támogatására képzett és motivált munkatársat keresünk Pécsre. Tegyük együtt az ügyfeleket a BMW márka rajongóivá! 
 
Csatlakozzon hozzánk  

MARKETING MENEDZSERKÉNT.  
FELADATOK: 

 Marketing terv összeállítása, költségvetés nyomon követése 
 Online és offline marketing feladatok megvalósítása 
 Rendezvények szervezése és koordinálása, a vállalat képviselete a rendezvényeken 
 Partner együttműködések tervezése, koordinálása 
 Importőri elvárásoknak való megfelelés biztosítása 
 Weboldal frissítése, tartalomszerkesztés koordinálása 
 Hírlevelek írása szerkesztése 
 Social media aktivitások tervezése, lebonyolítása 
 Videó anyagok készítése 
 Versenytársak marketing aktivitásainak montírozása 
 Kapcsolattartás a partnerekkel 
 Közösségi média felületek karbantartása és kezelése 
 Aktuális piaci helyzet figyelemmel kísérése és reflektálása 
 Folyamatos egyeztetések értékesítő és stratégiai vezetőkkel 

 
ELVÁRÁSOK:  

 Marketing véna 
 Felsőfokú szakirányú végzettség és gyakorlat   
 Pro-aktivitás 
 Megoldás orientált gondolkodásmód 
 Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban 
 Precíz, önálló munkavégzés, jó szervezőkészség 
 Kreatív, ötletes gondolkodásmód, innovatív szemlélet 
 Mobilitás, rugalmasság 

 
ELŐNYT JELENT: 

 Marketing eszközök ismerete előnyt jelent (wordpress, seo, analytics, mailchimp)  

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, 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! 


