J. P. J. Auto Spółka Z o. o.
Dealer i Autoryzowany serwis marki Toyota

Aktualnie rekrutuje na stanowisko

ASYSTENT/KA DZIAŁU FLOTY
ZAKRES ZADAŃ
- Cykliczne raportowanie wyników pracy oraz pracy jakościowej
Struktury sprzedaży
- Generowanie raportów dla działu sprzedaży z wykorzystaniem
danych ze źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Wsparcie analityczne dla pracowników działu floty
- Zarządzanie procesem finansowania samochodów w tym
nadzór i koordynacja przepływu dokumentów realizowanych
Transakcji .
- Doraźna pomoc merytoryczna dla klientów w trakcie procesu
Sprzedaży ( telefoniczna lub mailowa )
- Umawianie i koordynowanie spotkań z klientami
OCZEKUJEMY
- Wysokich zdolności analitycznych, umiejętności pracy z
liczbami oraz wyciągania prawidłowych wniosków
- Bardzo dobrej znajomości pakietu Office
- Podstawowa znajomość zagadnień w tematach
motoryzacyjnych
- Mile widziane doświadczenie w temacie finansowania sprzedaży
samochodów
- Czynne prawo jazdy kategorii B
- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- Umiejętność rozmowy z klientem
- Umiejętność pracy pod presją czasu

OFERUJEMY
-

Pracę z najnowszymi technologiami branży motoryzacyjnej
Organizację pracy według najnowszych standardów
możliwość rozwoju zawodowego
pakiet szkoleń w marce Toyota, pakiet Toyota Family

Prosimy o dołączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „J. P. J. Auto” Sp. z o.o. dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz.
883 z późniejszymi zmianami.
Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w siedzibie firmy w recepcji przy ul. Wrocławska 65c lub
przesłanie mailem na adres praca@toyota-zg.pl

J.P.J Auto Spółka z o. o.
Dealer i Autoryzowany serwis marki Toyota

AKTUALNIE REKRUTUJE NA STANOWISKO

DORADCA DS. SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
OPIS STANOWISKA
- Aktywna sprzedaż samochodów
- Dbanie o pozytywne relacje z klientami
- Dbałość o jakość ekspozycji samochodów i wizerunek firmy
- Realizowanie okresowych celów sprzedażowych
- Organizacja procesu przygotowania samochodu do sprzedaży
- Bieżące sporządzanie raportów z prowadzonej działalności i prowadzenie CRM
OCZEKUJEMY
- Doświadczenia w dziale sprzedaży bezpośredniej
- Bardzo dobrej znajomości branży motoryzacyjnej
- umiejętności handlowych i prowadzenia negocjacji
- Orientacji na realizację założonych celów
- Komunikatywności i łatwości w nawiązywaniu kontaktów
- Prawa jazdy kat. B
- Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego mile widziana

OFERUJEMY
- Pracę z najnowszymi technologiami branży motoryzacyjnej
- Organizację pracy według najnowszych standardów
- możliwość rozwoju zawodowego
- pakiet szkoleń w marce Toyota , pakiet Toyota Family

Prosimy o dołączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „J. P. J. Auto” Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883
z późniejszymi zmianami.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w siedzibie firmy w recepcji przy ul.
Wrocławskiej 65c lub przesłać mailem na adres : praca@toyota-zg.pl

J.P.J Auto Spółka z o. o.
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Aktualnie rekrutuje na stanowisko

MECHANIK
Oczekujemy :
- znajomości techniki motoryzacyjnej
- konsekwencji w dążeniu do celu
- samodzielności, systematyczności i odpowiedzialności
- ścisłego przestrzegania procedur
- doświadczenia nabytego w serwisie samochodowym
- doświadczenie w organizacji pracy w warsztacie
mechanicznym
Oferujemy :
- pracę z najnowszymi osiągnięciami w technologii
motoryzacyjnej
- organizację pracy wg najwyższych standardów
- możliwości rozwoju zawodowego
- pakiet szkoleń w marce Toyota , pakiet Toyota Family
Prosimy o dołączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „J. P. J. Auto” Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883
z późniejszymi zmianami.
Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w siedzibie firmy w recepcji przy ul.
Wrocławskiej 65c lub przesłać mailem na adres : praca@toyota-zg.pl
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Aktualnie rekrutuje na stanowisko

PRACOWNIK MYJNI
Opis stanowiska
Osoba na tym stanowisku będzie zajmować się między innymi
przygotowaniem nowych i używanych samochodów do wydania,
przygotowaniem samochodów na ekspozycję w salonie. Utrzymaniem
czystości samochodów demonstracyjnych.
Wymagania
- prawo jazdy kat. B
- Umiejętność pracy w zespole
- uprzejmość i zaangażowanie w pracę
- dokładność , sumienność i samodzielność
- sprawność fizyczna, szybkość w działaniu
- Mile widziane doświadczenie na tym samym stanowisku
Oferujemy
- Pracę z najnowszymi technologiami branży motoryzacyjnej
- Organizację pracy według najnowszych standardów
- możliwość rozwoju zawodowego
- pakiet szkoleń w marce Toyota, pakiet Toyota Family
Prosimy o dołączenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „J. P. J. Auto” Sp. z o.o. dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz.
883 z późniejszymi zmianami.
Dokumenty aplikacyjne prosimy składać osobiście w siedzibie firmy w recepcji przy ul. Wrocławska 65c lub
przesłanie mailem na adres praca@toyota-zg.pl

