
Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się z nami!

Oferujemy:
- umowę o pracę
- stabilne warunki zatrudnienia
- bardzo ciekawą pracę w firmie o ponad 25-letnim doświadczeniu w autoryzowanej sieci Forda
- możliwości rozwijania kwalifikacji zawodowych
- system szkoleń specjalistycznych gwarantujących systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych
- atrakcyjny poziom płac uzależniony od osiągania celów sprzedażowych
-- bardzo dobre warunki socjalne

- zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta we wszystkich kwestiach związanych z naprawą samochodów
- proaktywne działania mające na celu utrzymywanie kontaktu i budowanie długotrwałych relacji z klientami
- sprzedaż usług, części i akcesoriów
- kontrola jakości wykonanej pracy 
- ścisła współpraca z pracownikami serwisu, działu części i akcesoriów, sprzedaży oraz rozliczeń gwarancyjnych
- realizacja wyznaczonych celów indywidualnych i zespołowych w zakresie sprzedaży usług oraz części zamiennych i akcesoriów
- d- dbałość o rozwój własnych umiejętności zawodowych

Opis stanowiska:

- wykształcenie min. średnie techniczne
- mile widziany staż pracy na stanowisku doradcy serwisowego
- potwierdzone kwalifikacje zawodowe
- znajomość budowy samochodów i technologii napraw
-  biegła obsługa komputera i znajomość programów Excel, Word
- umiejętność pracy w zespole
-- prawo jazdy kat.B
- dyspozycyjność
- asertywność
- umiejętności profesjonalnego zachowania w sytuacjach stresowych
- gotowość do pracy w systemie zmianowym w godzinach od 7.00 do 21.00

Wymagania:

Jeśli wyraża Pani/Pan wolę nadesłania dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w szerszym zakresie aniżeli wynika to z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy, to prosimy 

o zamieszczenie w nadsyłanych dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro - Car spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie szerszym aniżeli 

jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie jestem poinformowana/poinformowany, że ww. zgoda może zostać cofnięta przeze mnie 

w w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem’’.

 
Aplikacje prosimy dostarczać drogą elektroniczną na adres e-mail: praca@eurocar.pl

Miejsce pracy: Gdynia

 Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Grupa Euro-Car to ponad 25 lat doświadczenia w sprzedaży, a także obsłudze serwisowej 
samochodów osobowych i dostawczych.

Naszą wizją, którą na przestrzeni lat realizujemy, jest bycie stabilną, rozpoznawalną
 i wiodącą grupą podmiotów na trójmiejskim rynku motoryzacyjnym. 

Naszą pozycję zbudowaliśmy na byciu autoryzowanym dealerem marki Ford. 


