Máte obchod v krvi a potřebujete, aby měla Vaše práce smysl?
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.
Teď by se nám hodil fajn parťák do prodejního týmu

Prodejce dodávkových vozidel Mercedes-Benz
Naše užitkové vozy neslouží lidem pouze k přepravě zboží. Umíme postavit pojízdnou dílnu, praktický
obytňák nebo třeba školní autobus.
Dodávky s hvězdou na kapotě zachraňují životy – pomáhají u hasičů, spolehlivě slouží záchrankách.
Předání takových aut Vám prostě dodá skvělý pocit ☺.
Jestli Vás baví prodej a tento pocit Vám chybí, možná právě Vy jste ten, koho hledáme.
Jestli ještě stále zvažujete, máme pro Vás pár lákadel
Víme, že bez kvalitních a spokojených spolupracovníků nikdy nedosáhneme našeho hlavního cíle.
výběru lidí jsme nároční, ale ti, kteří projdou sítem, se na nás vždy mohou spolehnout.

Při

Spektrum zákazníků je obrovské, od malých živnostníků až po majitele velkých spedic. Potkáte spoustu
zajímavých lidí s jejich příběhy.
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).

Přijďte nás navštívit, prohlédnout si skvělá auta, poznat nás a popovídat si o Vaší nové práci! Rádi
Vás uvidíme.
Pošlete svůj životopis na mailovou adresu: hrm@mncgroup.cz

