
Dealer BMW
ZK Motors 
ul. Wystawowa 2
25-672 Kielce
Tel.: +48 734 188 400
www.bmw-zkmotors.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: salon@bmw-zkmotors.pl
Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Playada Sp. z o.o., zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Playada Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim 
zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem praca@playada.pl. 
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia 
udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma 
wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas 
rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu 
przed sądami lub organami państwowymi. 
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia 
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach 
przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom 
systemów informatycznych. 
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem praca@playada.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem pspychal@playada.pl. 

DEALER BMW ZK MOTORS

OPIS STANOWISKA:
•  kompleksowa i profesjonalna obsługa Klientów
•  aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
•  praca na bazie danych Klientów serwisowych (CRM)
•  przygotowywanie i przedstawianie oferty handlowej na części i akcesoria
•  współdziałanie z istniejącymi partnerami biznesowymi oraz nawiązywanie nowych kontaktów
•  realizowanie polityki sprzedażowej firmy

WYMAGANIA:
•  wykształcenie minimum średnie (preferowane wyższe) 
•  minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
•  umiejętności handlowe i negocjacyjne
•  dobra znajomość rynku motoryzacyjnego
•  prawo jazdy kategorii B
•  dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)
•  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
•  wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne / komunikatywność
•  orientacja na wyniki i utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi Klientów
•  wiedza i umiejętności w obszarze przygotowywania raportów i analiz
•  samodzielność w działaniu

OFERUJEMY:
•  odpowiedzialną i interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
•  pracę w młodym, energicznym zespole
•  zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego oraz dedykowaną ścieżkę szkoleniową 
•  możliwość realizacji własnych pomysłów, wdrażania kreatywnych rozwiązań 
•  wynagrodzenie w systemie premiowym

DORADCA DS. CZĘŚCI I AKCESORIÓW W RADOMIU

W związku z rozwojem dealerstwa i uruchomieniem serwisu BMW w Radomiu przy ul. Żółkiewskiego 140, poszukujemy pracownika na stanowisko:

ZK Motors jest pierwszym Dealerem marki BMW w województwie świętokrzyskim. Jest także jedynym salonem BMW w Polsce, który otrzymał 
Złoty Certyfikat BMW AG potwierdzający wprowadzenie wysokich standardów ekologicznych. Salon o powierzchni 4500 m2 mieści się w Kielcach 
przy ul. Wystawowej 2. Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2013 roku, a Salon rozpoczął swoją działalność w styczniu 2015 roku.


