Poď pracovať pre Auto Gábriel!
Staň sa členom nášho tímu!

Požadujeme:

Spoločnosť Auto Gábriel, s.r.o. Košice pôsobí
v Košiciach už viac ako 20 rokov v oblasti predaja
a servisu vozidiel, predaja náhradných dielov
a autopríslušenstva pre značky Volkswagen, Audi,
SEAT a ŠKODA.
Auto Gábriel, s.r.o. Košice podporuje vzdelávanie
a rozvoj ľudí, ktorí chcú neustále na sebe pracovať
a vzdelávať sa vo svojom odbore.

– Vzdelanie min. stredoškolské
s maturitou / výučný list
– Vzdelanie v odbore technické,
ekonomické*
– Prax v obore min. 2 roky
nevyhnutná
– Vodičský preukaz B, C a E
výhodou

Voľné pozície:
Automechanik – práca v autoservise (meranie a nastavenie
geometrie, čistenie klimatizácie, nastavenie svetiel, výmeny
a opravy podvozkových častí a brzdových systémov,
inšpekčné servisy a servisné prehliadky), pneuservisné
činnosti (montáž, demontáž, opravy pneumatík,
vyvažovanie), základná práca s diagnostikou
Mechatronik – diagnostika, kontrola, nastavovanie či opravy
elektromechanických zariadení, elektrických pohonov,
elektrohydraulických zariadení či riadiacej elektroniky.
Technik diagnostik – analýza a zisťovanie elektrických
chýb vozidiel, kódovanie a flashovanie riadiacich jednotiek,
vyhľadávanie a vyhodnocovanie možných príčin porúch,
práca s VAS testerom (diagnostika ODIS)
Servisný technik – mechanik špecialista (podvozky,
klimatizačné systémy, prevodovky, motory), diagnostika,
kontrola a vyhľadávanie mechanických chýb vozidiel,
vyhodnocovanie možných príčin porúch, základná práca
s diagnostikou
Autoelektrikár – analýza a zisťovanie elektrických chýb
vozidiel, kódovanie a flashovanie riadiacich jednotiek,
vyhľadávanie a vyhodnocovanie možných príčin porúch,
práca s VAS testerom (diagnostika ODIS), montáž
elektrických zariadení – autoalarmy, parkovacie senzory,
nezávislé kúrenia, navigačné systémy, ťažné zariadenia
Predajca nových vozidiel* – aktívne vyhľadávanie
nových zákazníkov, vedenie obchodných rozhovorov,
zisťovanie potrieb zákazníkov, vykonávanie prezentácií
vozidiel a skúšobných jázd, vypracovanie ponúk vozidiel,
financovania, príslušenstva, vedenie obchodnej agendy
a manažment starostlivosti o existujúceho zákazníka,
fakturácia vozidiel, zodpovednosť za plnenie plánov predaja

Aké benefity Ti ponúkame?
– odborné školenia
– zamestnanecký motivačný a sociálny program
– práca s najmodernejšími technológiami
– práca v príjemnom a čistom prostredí

Pošli nám svoje CV

Kontakt:

Do užšieho kola budú zaradené životopisy, ktoré
spĺňajú nasledovné podmienky:
1. motivačný list
2. životopis
3. fotografia
4. splnené požiadavky na pracovnú pozíciu.
Informácie po telefóne nepodávame.
Uchádzač o prijatie do zamestnania zaslaním
svojho životopisu súhlasí so spracovaním
osobných údajov v databáze spoločnosti Auto
Gabriel, s.r.o. v súlade so zákonom 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí
spĺňajú naše požiadavky a títo budú pozvaní na
osobný pohovor.
Vopred sa ospravedlňujeme uchádzačom,
ktorých neoslovíme, ich materiály budú v súlade
so zákonom na ochranu osobných údajov
skartované.

Auto Gábriel, s.r.o. Košice
Ul. Osloboditeľov 70
040 17 Košice
zamestnanie@gabriel.sk
www.gabriel.sk

