АВТОМОНТЬОР ЗА СЕРВИЗ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ, СЕТРА И ФУЗО
Силвър Стар е новият официален представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц,
Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, започваме масирана кампания по разширяване на екипите и
подобряване качеството на предоставяните услуги в България.
Ако желаете дa видите отвътре “големите” сред “големите” и не се страхувате да се
изцапате с масло,
ако имате достатъчно технически познания за товарни автомобили и автобуси (теоретични и
практически),
ако искате да имате ежедневен досег с едни от най-популярните и желани марки автомобили в
света – Mercedes-Benz, Setra, FUSO,
ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар, клон Пловдив като:
АВТОМОНТЬОР ЗА СЕРВИЗ ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ, СЕТРА И ФУЗО
Основни задължения на позицията:
•
•
•
•

Ремонт, частично диагностициране и техническо обслужване на автобуси, товарни и
лекотоварни автомобили
Работа с електрически инструменти
Попълване на необходимите вътрешнофирмени документи
Прилагане и спазване на изискванията и указанията за работа от Даймлер АД за автобуси,
товарни и лекотоварни автомобили

Изисквания към търсения кандидат:
•
•
•
•

Завършено средно техническо образование (с автомобилна насоченост)
Актуални познания за устройството на автомобилните системи и компютърна грамотност
Активен шофьор (минимум категория B)
Желание да се развива и умение за работа в екип

Като предимство при подбора по документи ще се счита познания в областта на
електротехниката и английски и/или немски език.

Предимствата за Вас:
•
•
•
•

Ще работите на трудов договор при сменен режим на работа (х12ч) с 25 дни платен годишен
отпуск
Ще продължите кариерното си развитие с генералния представител на Даймлер АД
(производител на Mercedes-Benz, FUSO и Setra) за България
Ще имате възможност да се докоснете до световни, ноу-хау стандарти в автомобилния бранш
Ще преминете през обучения, съгласно програмата на Даймлер АД

Ако отговаряте на изискванията, можете да изпратите Вашата автобиография с актуална снимка на
БЪЛГАРСКИ език на адрес: careers@silverstar.bg до 27.11.2017г., като посочите референтния номер
на позицията (CV_Pv_1117), за която кандидатствате!
Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на
кандидатурите е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

