Život mezi auty a pořád mezi lidmi?
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 a vozit 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.
A zrovna teď by se nám hodil někdo šikovný, z koho by se mohl stát dobrý

Servisní poradce
Jestli si nejste jistí, co by se od vás na takové pozici očekávalo, tady máte nápovědu.
Úkol zní totiž jasně:
Zajistit ve více než stoprocentní kvalitě očekávání zákazníka servisu od objednání až po předání vozu.
Dělat tedy budete všechno, co je pro takový výsledek třeba☺. Ale nelekejte se! Pokud se na takovou
práci hodíte, všechno Vás naučíme.
Jak poznáte, že se na to hodíte?
Základem je, že chápete, co ten úkol znamená a proč je důležitý. Že umíte dobře komunikovat a
naslouchat, a že vnímáte práci servisního poradce jako službu zákazníkovi.
Nesmí Vám ale vadit ani administrativa, počítač a občas vyřešit nepříliš příjemnou situaci. Taky trochu
technické myšlení se hodí.
Můžete samozřejmě získat i plusové body.
To když se vyznáte v autech, máte za sebou dobré výsledky ve službách nebo obchodě, umíte pracovat
v DMS systémech nebo máte v malíčku některou z našich značek.
Pořád ještě čtete? To je skvělé. Znamená to nejspíš, že vás tahle práce zaujala.
Proto pár důvodů, proč se nám ozvat ☺
•
•
•
•
•
•

Víme, že bez kvalitních a spokojených spolupracovníků nikdy nedosáhneme našeho hlavního cíle.
Při výběru lidí jsme nároční, ale ti, kteří projdou sítem, se na nás vždy mohou spolehnout.
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.
Pokud přijdeš s dobrým nápadem, oceníme to a uvedeme do praxe
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).

Rádi byste získal víc informací? Přišel se podívat nebo i zkusit, jak to u nás funguje?
Napište nám na hrm@mncgroup.cz!

