СТАЖАНТ МЛАДШИ СЕРВИЗЕН КОНСУЛТАНТ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ
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 автомобилите са интересни за теб и си мотивиран да се учиш и развиваш,
ако умееш да разрешаваш проблеми и контакта с хора те зарежда,
ако искаш да работиш в официално представителство на премиум бранд за товарни
автомобили,
ние те очакваме в екипа на Силвър Стар, локация Пловдив като:
СТАЖАНТ МЛАДШИ СЕРВИЗЕН КОНСУЛТАНТ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ
Ако:
•
•
•
•
•

си бакалавър в III или IV курс, или магистър, който се обучава по техническа специалност
(предимство - свързана с автомобилите)
имаш достатъчно теоретични познания в областта на товарните автомобили
си комуникативен и имаш желание да се развиваш в следпродажбеното обслужване
имаш много добри познания по английски или немски език и умееш да работиш с MS Office
си активен шофьор (категория B или С)

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати, работили с електронни каталози
за резервни части и/или като автомонтьори.

Ние предлагаме:
•
•
•
•

да се докоснеш до най-новите технологии и системи при товарни автомобили и автобуси с
марки Мерцедес-Бенц и Сетра
да участваш активно при срещи с клиенти, сервизиращи своите автомобили и при
разрешаване на технически казуси
да придобиеш познания за работа с различни програмни продукти за управление на
сервизната дейност, вкл. SAP
да те подпомага сертифициран ментор, по стандарт на Даймлер АД (производител на
автомобили с марки Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо)

При успешно представяне по време на стажантската програма - опция за удължаване на стажа
или назначаване на трудов договор.
Локация: гр. Пловдив (с. Радиново)
Продължителност на програмата: 3-6 месеца; 20-40 ч/седмично
Заплащане: ДА
Ако отговаряте на изискванията, можете да изпратите Вашата автобиография с актуална снимка на
БЪЛГАРСКИ език на адрес: careers@silverstar.bg, като посочите референтния номер на позицията
(JSК_CV_Pv_2018), за която кандидатствате!
Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати. Конфиденциалността на
кандидатурите е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.

