
Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj się z nami!

Oferujemy:
- wybór formy zatrudnienia: umowa o pracę bądź kontrakt B2B
- motywacyjny system wynagrodzeń
- program wdrożenia do pracy na stanowisku
- bonusy pracownicze na produkty i usługi firmy
- dofinansowanie do karty Multisport oraz opieki medycznej
- ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach
-- szkolenia produktowe
- szansę na rozwój zawodowy w branży motoryzacyjnej, 
w jednym z największych koncernów motoryzacyjnych świata.

- doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeń
- korzystasz na co dzień z pakietu programów MS Office
- pracujesz z systemami do zarządzania relacjami z klientami, np. CRM
- jesteś zorientowana/y na osiąganie wyników
- lubisz dynamiczną i urozmaiconą pracę

Nasze wymagania:

- sprzedaż produktów finansowych: leasingi, kredyty i ubezpieczenia
- budowanie trwałych relacji handlowych z klientami i partnerami

Zakres obowiązków:

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. 


