Ve světě ojetin jste jako ryba ve vodě a BMW Vás vždycky lákalo?
Díky skvělé práci lidí ve skupině MNC GROUP se naši zákazníci mohou již 30 let spolehnout na svou mobilitu.
Mohou vždy bezpečně a bez starostí vozit a přepravovat vše, co potřebují. Odvézt děti do školy, sebe do
práce, přepravovat zboží, podnikat v dopravě nebo jezdit jen tak pro radost. Specializujeme se na prodej a
servis vozidel. V portfoliu máme značky Mercedes-Benz, BMW, Ford a Opel.
Pro ACR auto a.s., autorizované zastoupení BMW v Českých Budějovicích, hledáme skvělého obchodníka na
pozici:
Specialista pro nákup a prodej ojetých vozů BMW
Pokud hledáme právě Vás, tak víte, že není lehké být v této práci úspěšný.
Musíte se skvěle se orientovat ve velmi specifickém trhu ojetých aut. Nestačí znát modely, výbavy a ceny.
Musíte také vědět o všech jejich plusech i skrytých mínusech.
Být vytrvalý jako buldok při vyhledávání toho pravého auta, které náš zákazník potřebuje.
Být zdravě odvážný při internetových nákupech a elektronických aukcích - protože to, co nakoupíte, musíte
umět také dobře prodat.
Trh s ojetinami ovlivňuje mnoho aspektů a Váš mozek musí zvažovat tolik specifik a rizik, jako mozek
burzovního makléře.
Tahle práce není zaměstnání, ale životní styl.
Proč byste to měl zkusit právě u nás?
Radost z jízdy s BMW umožňujeme našim zákazníkům už 22 let. K Vašim zkušenostem a schopnostem přidáme
podporu, jistotu a zdroje a zázemí.
Nehodíme Vás do vody, ale opravdu Vás postupně se vším seznámíme a zaškolíme Vás. A zaškolením to
neskončí, povedeme Vás profesně stále dál. Svých lidí si vážíme, jednáme férově a na rovinu.
Nejsme malá firma, ale jsme v pohodě – žádný korporát ☺.
Výkon musí být, ale rádi se u práce i pobavíme a zasmějeme.
A nemusíte se bát. Jsme silná a stabilní firma a za dobrou práci Vás dobře zaplatíme podle jasných a
jednoduchých pravidel (po dobu adaptace garantovaná pevná mzda). Být úspěšný se u nás vyplatí – platový
strop neplánujeme.

Je to pro Vás ta pravá výzva a chcete se stát součástí našeho týmu? V tom případě nám pošlete svůj životopis.
Těšíme se a určitě odpovíme.

