СТАЖАНТ ТЪРГОВЕЦ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Силвър Стар Ритейл ЕАД 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 ежедневният контакт с много хора те зарежда,
ако смяташ себе си за харизматичен и упорит,
ако си стриктен и целенасочен,
ние те очакваме в разширяващия се екип на Силвър Стар Ритейл ЕАД, локация Пловдив като:
СТАЖАНТ ТЪРГОВЕЦ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Ако:
•
•
•
•
•

имаш желание да се развиваш, организиран и дисциплиниран си
се обучаваш по специалност свързана с автомобили (последен курс)
владееш добре английски или немски език (писмено и говоримо)
активен шофьор си (категория B)
умееш да работиш с MS Office

Като предимство при подбора по документи ще се считат задълбочени технически познания за
автомобилите и познаване на електронни каталози.
Ние предлагаме:
•
•
•
•

да придобиеш умения за работа със специализирани софтуерни продукти и електронни
каталози за резервни части, вкл. SAP
да получиш възможност да консултираш клиенти и изготвяш оферти
да се докоснеш до световни, ноу-хау стандарти на работа с генералния представител на
Даймлер АД (производител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо) за България
да бъдеш обучен от сертифицирани/квалифицирани ментори по програми на Даймлер АД

При успешно представяне по време на стажантската програма - опция за назначаване на трудов
договор.

Локация: гр. Пловдив (с. Радиново)
Продължителност на програмата: 3-6 месеца; минимум 30 ч/седмично
Заплащане: да
Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български
език на електронна поща: careers@silverstar.bg, като посочите референтния номер на позицията
(SPs_Pv_2018), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация
относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за
образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни,
управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако
е посочено в обявата.
Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.
Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.
Освен в случай на изрично писмено възражение от Ваша страна, по реда, посочен в Политика за
защита на лични данни, подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от две
години от подаването на кандидатурата.
Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за
целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, действащо в качеството
на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на
личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в
профила на дружеството или на: Политика за защита на лични данни.

