
 
Product Genius 
Miejsce pracy: Bydgoszcz 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nawiązywanie kontaktu z klientami w salonie oraz prezentację 
samochodów i informacji o technologiach, funkcjach oraz specyfikacji marki BMW. 

Jakie zadania czekają na Ciebie: 

• zapewnienie obsługi klienta zgodnie ze standardami marki oraz standardami obowiązującymi w BMW PL 

• umiejętne dzielenie się pasją do motoryzacji 

• rozwijanie i utrzymywanie na wysokim poziomie wiedzy własnej nt. nowych produktów, marek oraz konkurencji, a 
także rozpowszechnianie tej wiedzy wśród członków zespołu 

• planowanie jazd testowych 

• wsparcie działu sprzedaży podczas rozmów sprzedażowych 

Czego oczekujemy:  

• Wykształcenie minimum średnie 

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego 

• Prawo jazdy kategorii B 

• Pasjonat marki BMW 

• Mile widziane doświadczenie w obsłudze klientów w sektorze premium 

• Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne 

• Umiejętność analitycznego myślenia oraz szybkiego uczenia się 

• Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów 

• Duże zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań 

• Umiejętność pracy pod presją czasu 

• Kultura osobista i punktualność 

• Samodzielność i dynamizm w działaniu 

Co możemy zaoferować: 

Możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w jednej z najszybciej rozwijającej się firm w swojej branży. 
Zapewniamy wynagrodzenie adekwatne do wyników pracy oraz narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych 
obowiązków. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Szkolenia umożliwiające rozwój osobisty i zawodowy. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji w terminie do 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: 

praca@bmw-dynamicmotors.pl 

Firma zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane zgłoszenia oraz nie zwraca przesłanych dokumentów aplikacyjnych. 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016.). 

Informujemy, że Administratorem danych jest Dynamic Motors Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy na ul. Toruńskiej 272A. Dane zbierane są dla 

potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest 

dobrowolne. 

 


