Premium gépjármű
értékesítési tanácsadó
Az Emil Frey Csoport nemzetközi háttérrel rendelkező autókereskedés és márkaszerviz hálózat, mely Magyarországon elsőként nyitotta meg az
autóipari haute couture emblematikus márkáját bemutató DS Store Budapestet. Napjainkban, ahogy régen is, a DS márka innovatív
szellemisége ölt testet minden új modellben, mely a merészség és innováció szimbóluma.
Exkluzív 19. kerületi szalonunkba, a DS Store Budapestbe új munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe:

Premium gépjármű értékesítési tanácsadó
Feladatok:
• Premium gépjárművek értékesítése a szalonba érkező ügyfelek részére
• Ügyfelek fogadása, tájékoztatása, kiszolgálása, gépjárművásárlási tanácsadás, tesztvezetések megszervezése és lebonyolítása
• Partnerkapcsolatok folyamatos ápolása és fejlesztése
• Beérkező online és telefonos érdeklődések megválaszolása, személyes találkozók megszervezése potenciális ügyfelekkel
• Ajánlatkészítés magánügyfelek és cégek részére
• Gépjárműértékesítés adminisztrációjának precíz ellátása az ajánlatkéréstől a szerződéskötésen át az átadást követő pillanatokig
• Kapcsolattartás az alkatrész értékesítéssel, szervizzel és más társosztályokkal
• Finanszírozási konstrukciók, biztosítások, alkatrész tartozékok értékesítése
• Az értékesített gépkocsik pénzügyi teljesítésének ellenőrzése, értékesítéssel kapcsolatos jelentések készítése
• Marketing és értékesítést célzó rendezvényeken való részvétel, a márka képviselete
• Biztosítja a szalonrendet, valamint a szalonautók és átadásra váró gépjárművek kifogástalan állapotát
Elvárások:
• Premium gépjármű értékesítésben szerzett minimum 2-3 éves tapasztalat
• Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga megléte előny, vagy hajlandóság a vizsga letételére
• Felsőfokú végzettség előny, de minimum középfokú végzettség elvárt
• Angol nyelv minimum középfokú ismerete
• Gépjármű műszaki ismeretek, innovatív technológiák ismerete előny
• Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség, együttműködési képesség
• Udvarias, megbízható, premium minőséget képviselő munkavégzés, önálló munkavégzésre való képesség
• Aktív számítástechnikai ismeretek (MS office, Internet), valamint Progression és finanszírozási rendszerek ismerete előny
• B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin
Ajánlatunk:
• Teljesítményt ösztönző bércsomag, bejelentett jövedelem és béren kívüli juttatások
• Modern, biztonságos, exkluzív munkakörnyezet, stabil munkahely és jó munkahelyi légkör
• Szakmai kihívások nemzetközileg ismert cégnél, önálló munkavégzési lehetőség
Jelentkezés módja:
Amennyiben az általunk meghirdetett pozíció felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy bérigény megjelölésével ellátott fényképes jelentkezési
anyagát a hr@freyservices.hu e-mail címre küldje meg Kökény Orsolya részére. Személyi anyagát az Emil Frey Magyarország Kft. Adatkezelési
szabályzata szerint kezeljük.

