
DEALER BMW BOŃKOWSCY – PRACA. 
Miliony części w Twoich rękach. 

Dołącz do Zespołu Działu Części i Akcesoriów w BMW Bońkowscy – firmie, która łączy prestiż marki 

BMW z ugruntowaną pozycją na rynku. Jeżeli znasz części samochodowe, cechuje Cię zamiłowanie do 

technologii, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i motywacja do osiągania jak najlepszych wyników, 

mamy dla Ciebie idealną ofertę. 

BMW Bońkowscy to Autoryzowany Dealer BMW, który obecnie do swojego Zespołu zlokalizowanego 

w salonie w Gorzowie Wielkopolskim, poszukuje osoby na stanowisko: 

Doradca ds. Sprzedaży Części i Akcesoriów 

Do Twoich obowiązków należeć będzie: 

− Sprzedaż części i akcesoriów BMW oraz kompleksowa obsługa Klientów 

− Obsługa serwisu mechanicznego w zakresie doboru części pod zlecenia 

− Realizacja wyznaczonych celów ilościowych i jakościowych 

− Aktywnie pozyskiwanie nowych Klientów i zarządzanie bazą danych 

− Współpraca z Pracownikami Warsztatu, Działu Sprzedaży i Działu Marketingu 

− Obsługa magazynu części (przyjmowanie dostaw, lokowanie części, zamawianie części) 

 

Oczekujemy od Ciebie: 

− Prawa jazdy kat. B oraz wysokiej kultury jazdy 

− Znajomość  budowy samochodów, części i akcesoriów samochodowych  

− Zainteresowania branżą motoryzacyjną oraz ugruntowanej wiedzy technicznej 

− Znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym - mile widziana 

− Doskonale rozwiniętych zdolności interpersonalnych i nienagannej prezencji 

− Umiejętności i gotowości do szybkiego uczenia się 

− Samodzielności i dobrej organizacji pracy 

− Odpowiedzialności   

Będąc Doradcą ds. Sprzedaży Części i Akcesoriów w BMW Bońkowscy, otrzymasz: 

− Umowę o pracę - z możliwością współpracy na czas nieokreślony już po 6 miesiącach 

− Stabilne warunki zatrudnienia 

− Atrakcyjne wynagrodzenie na poziomie 3300 – 7000 PLN brutto, uzależnione od osiąganych 

wyników 

− Realną możliwość awansu w nowych strukturach 

− Niezbędne narzędzia pracy 

− Kartę Multisport i ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach 

− Ubezpieczenie grupowe dla Pracownika i rodziny – na preferencyjnych warunkach 

− Rozbudowaną ścieżkę szkoleniową i certyfikacyjną realizowaną przez BMW Polska 

− Możliwość spełnienia swoich ambicji oraz rozwoju w marce, której produkty są powszechnie 

rozpoznawalne oraz cieszą się nienaganną renomą na całym świecie 

Chcesz dostarczać Klientom części najwyższej jakości? 

APLIKUJ 
Adres email:  recepcja.gorzow@bmw-bonkowscy.pl 

Telefon: +48 95 781 45 45 

Osobiście w siedzibie firmy: Kasprzaka 6 G; 66-400 Gorzów Wlkp  

mailto:recepcja.gorzow@bmw-bonkowscy.pl
tel:+48957814545

