Oferta pracy
POL-MOT Auto to autoryzowany dealer marek Škoda, Peugeot, Nissan, Opel i Fiat, obecny na polskim rynku motoryzacyjnym
od 1995 r. Jesteśmy jedną z największych firm dealerskich w Polsce – nasze salony i serwisy znajdują się w Warszawie,
Kielcach, Łomży i Białymstoku. Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i do firm, które od wielu lat
wyposażamy we flotę samochodową. Mamy wieloletnie doświadczenie w sprzedaży samochodów nowych i używanych
oraz wynajmie. Realizujemy także usługi z zakresu finansowania, serwisowania, likwidacji szkód, ubezpieczeń.

Doradca Serwisowy
Lokalizacja: Škoda Kielce
Zakres obowiązków:




obsługę Klienta zgodnie ze standardami marki
realizację celów ilościowych i jakościowych w serwisie
wykonywanie czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem BOK i serwisu

Oczekiwania:







doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, znajomości zasad funkcjonowania serwisu samochodowego
nastawienia na wyniki
otwartości na zmiany i chęci doskonalenia się
kultury osobistej
umiejętności obsługi komputera (pakiet Office)
znajomość j. angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:







pracę dla czołowej marki na rynku motoryzacyjnym
umowę o pracę
atrakcyjny system premiowania
pakiet szkoleń
pracę w młodym i dynamicznym zespole
przyjemną atmosferę

Chcesz dołączyć do Lidera na rynku? Zapraszamy do złożenia aplikacji!
CV wraz z listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy wysyłać na adres
dkrol@polmotauto.com.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko Doradca Serwisowy” w temacie e-maila. Zastrzegamy sobie
prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Więcej informacji na temat firmy można uzyskać na: www.polmotauto.pl

Administratorem Państwa danych osobowych będzie POL-MOT Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 125, 01-303 Warszawa („POL-MOT Auto”).
Dane zbierane są od Państwa w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i nie będą przekazywane innym administratorom danych. POL-MOT Auto
informuje, że na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, kandydaci do pracy obowiązani są do podania swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w tym
przepisie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Jeżeli życzą sobie Państwo, by Państwa dane osobowe były
przetwarzane przez POL-MOT Auto dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody poprzez umieszczenie poniższej
adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29. 08. 97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz. 883”.

