Díky skvělé práci lidí ve skupině MNC GROUP se naši zákazníci mohou již 30 let spolehnout na svou
mobilitu. Mohou vždy bezpečně a bez starostí vozit vše, co potřebují. Odvézt děti do školy, sebe do
práce, přepravovat zboží, podnikat v dopravě. Nebo jezdit jen tak pro radost. ☺ V portfoliu máme značky
Mercedes-Benz, BMW, Ford a Opel.

HAVARIJNÍ TECHNIK – HAVÁRIE NEMUSÍ BÝT PRO ZÁKAZNÍKA
TRAGÉDIE…. POKUD BUDEME MÍT VÁS ☺ !
Jak vypadá běžný den našeho technika?
Přijme od zákazníka informaci o nabouraném vozidle, zjistí vše potřebné a objedná prohlídku. Po
prohlídce objedná díly, připraví předběžné vyúčtování, domluví opravu vozidla, příp. zapůjčí náhradní a v
poslední řadě také opravené vozidlo předá. Mezitím se mohou stát různé situace, kdy něco „drhne“ a náš
technik ví, na koho se obrátit a se vším si poradí.
Co je jeho poslání? Správně vyřešená bouračka = šťastný klient a možná další zákazník
Co by měl náš technik umět?
•
•
•
•
•
•

Silný základ práce na počítači (speciální programy Vás naučíme my)
Zůstat organizovaný i ve chvíli, kdy se schyluje k chaosu
Zkušenost z automobilového průmyslu velkou výhodou
Chuť být v mnoha věcech průkopníkem
Rozdělení práce přibližně 60% administrativa, 20% organizování, 20% technik v provozu
Jednat s lidmi, kteří řeší nabourané auto, finance a jsou ve stresu – vnést do konverzace klid a
nebát se říct NE

•

Co na oplátku máme pro technika my:
•
•
•
•
•
•

Konečně uvidíte rychle výsledky své práce.
Jsme stabilní firma, která ustojí i nějakou tu krizi.

Nejsme žádný korporát, ve kterém se ztratíte.
Nehodíme Vás do vody, ale opravdu zaškolíme!
Lidem platíme včas – mzdu ovlivňujete svým výkonem dle jasných a předem daných pravidel.

V týmu najdete super kolegy – dobrá nálada zajištěna a pro vtipné průpovídky nejdeme
daleko☺.

Našli jste se v našem inzerátu? Tak nás neváhejte kontaktovat na hrm@mncgroup.cz . Těšíme se na
nové kolegy!

