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Asystentka / Asystent Serwisu KIA Eforia
Grupa PGD – KIA Eforia O firmie

Krasnobrodzka 5, Targówek, Warszawa
Warszawa, mazowieckie

ważna jeszcze 24 dni
do: 17 cze 2022

umowa o pracę

pełny etat

pracownik �zyczny

Tryb wypłaty: miesięczna

System wynagrodzeń: stała podstawa + premia za wyniki

Twój zakres obowiązków

Profesjonalna obsługa Klientów serwisu mechanicznego marki KIA w oparciu o obowiązujące procedury

Wydawanie i przyjmowanie samochodów do napraw, a także obsługa logistyczna pojazdów

Przyjmowanie zgłoszeń i de�niowanie potrzeb klientów (mailowe i telefoniczne)

Prowadzenie dokumentacji prowadzonych prac

Współpraca z działem handlowym

Wsparcie pracy doświadczonych Doradców

Nasze wymagania

Wykształcenie m.in. średnie (preferowane mechaniczne)

Podstawowa wiedza z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów

Doświadczenie w obsłudze Klienta (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w branży
motoryzacyjnej)

Zainteresowanie motoryzacją i chęć poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie

Wysoka motywacja i zaangażowanie

Orientacja na rozwój (chęć do poszerzania wiedzy)

Prawo jazdy kat. B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu

To oferujemy

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na rok, brak okresu próbnego)

Realną możliwość rozwoju wewnątrz naszych struktur biznesowych
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Wsparcie współpracowników i przyjazną atmosferę pracy

Możliwość poszerzania swojej wiedzy z zakresu motoryzacji (m.in. poprzez szkolenia importerskie)

Do�nansowany pakiet świadczeń pozapłacowych (opieka medyczna LuxMed, karta MultiSport, platforma
eTutor)

Zniżki na produkty i usługi Holding1

Żyjemy zdrowo! - cyklicznie organizujemy programy i konkursy pracownicze promujące zdrowy tryb życia

Do�nansowujemy pomysły naszych Pracowników na inicjatywy społeczne realizowane poza godzinami
pracy

Grupa PGD – KIA Eforia

Na pewno nas znasz. Zmieniamy motoryzację.
KIA Eforia to autoryzowany salon samochodowy oraz serwis mechaniczny Grupy PGD w Warszawie. Pracujemy na
najwyższych standardach, dobrych praktykach handlowych, jak i wieloletnim doświadczeniu. Na co dzień,
niezależnie od marki i rynku ułatwiamy ludziom życie. W pracy i po pracy jesteśmy #PozytywnieZaangażowani.
Jesteśmy częścią Holding1.

Przewiń do pro�lu �rmy

Tak się u nas pracuje

Bene�ty

do�nansowanie zajęć sportowych prywatna opieka medyczna

do�nansowanie nauki języków do�nansowanie szkoleń i kursów

zniżki na �rmowe produkty i usługi spotkania integracyjne

kawa / herbata
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