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Az Emil Frey Csoport nemzetközi háttérrel rendelkező autókereskedés és márkaszerviz hálózat, mely 

Magyarországon két telephelyen van jelen, ahol összesen 7 autómárka valamint használtautó 
értékesítésével foglalkozik. 

 
A 19. kerületi alkatrész kiskereskedelmi tevékenység támogatásához új munkatársat keresünk az alábbi 

munkakörbe:  

 
ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTŐ ÉS RAKTÁROS 

 
Feladatok, amelyekkel rendszeresen találkozni fogsz: 
 

• Partnereinket támogatod a gépjármű alkatrészek és tartozékok kiválasztásában 

• Ügyfelek részére ajánlatot készítesz és a megrendeléseket kezeled 

• Az értékesített termékek számláját kiállítod és kezeled 

• Kezeled a szerviz osztály és egyéb társosztály belső megrendeléseit és kiszolgálod a 
kollégákat a megrendelt alkatrészekkel 

• A raktárba érkező termékeket átveszed a beszállítóktól és részt veszel a betárolásban, valamint 
a megrendelt áruk összekészítésében 

• Odafigyelsz a raktári rend fenntartására és betartod a munkabiztonsági előírásokat 

• Részt veszel a leltározásban  

• Az alkatrész kereskedelemhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátod 
 

A pozíció betöltéséhez szükséges ismeretek: 

• Minimum 1 év azonos munkakörben szerzett tapasztalat (raktározás és értékesítés) 

• Középfokú iskolai végzettség 

• Magabiztos IT tudás - MS Office: Word, Excel, valamint bármely számlázási program ismerete, 
Progression program ismerete előny 

• Citroen, Peugeot és DS gépjármű alkatrész ismerete előny 

• Társalgási szintű angol nyelvismeret előny de nem feltétel 
 

Téged keresünk, ha az alábbi tulajdonságokkal rendelkezel: 

• Pontosan és precízen végzed a munkád, amiért felelősséget is vállalsz 

• Kiválóan kommunikálsz ügyfelekkel és partnerekkel 

• Türelmesen és diplomatikusan kezeled az esetleges ügyfél panaszokat 

• Proaktívan keresed az új értékesítési lehetőségeket, ötleteidet szívesen megosztod a 
feletteseddel  

 
Néhány ok, amiért érdemes nálunk dolgoznod: 

• Az alkatrész kereskedelmi és raktározási tevékenység teljes területével találkozol, mely 
garantálja, hogy változatos és kihívást jelentő feladataid lesznek 

• A teljes egészében bejelentett béred mellé egyéb juttatásokat is kapsz (Cafeteria) 

• Rendszeres visszajelzést kapsz a munkáddal kapcsolatban, így mindig tudhatod, hogy jó 
irányba haladsz  

• Egy több mint 25 éves magyarországi múlttal rendelkező cégcsoportnál, stabil jövőképet 
építhetsz 

• Munkáddal a márkakereskedéseink alkatrész kereskedelmi tevékenységének növeléséhez, így 
a cég eredményességéhez is hozzájárulsz 

Munkavégzés helye:  Budapest, 19. kerület 

Jelentkezés módia:  
Amennyiben az általunk meghirdetett pozíció felkeltette érdeklődésed, kérünk, hogy bérigény 
megjelölésével ellátott fényképes jelentkezési anyagod az alábbi „Jelentkezem” gomb segítségével 
küldd meg részünkre.  
Jelentkezésed esetén adataidat az Emil Frey Magyarország Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak 
szerint kezeljük. 


