
Predajca vozidiel 

Moris Slovakia s.r.o. 

Miesto práce  : Košice 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

Termín nástupu 
ihneď 

Ponúkaný plat (brutto) 
dohodou 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Využite príležitosť pracovať v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, pôsobiacej v automobilovom priemysle. 

 práca pre kvalifikovaných pracovníkov s vysokým pracovným nasadením, 

 požadujeme znalosť a prax v odbore, zodpovednosť, zručnosť, serióznosť, etické správanie 

 

 predaj nových vozidiel, 

 fakturácia, vypracovanie cenových a leasingových ponúk, 

 aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov 

 popredajná starostlivosť o zákazníkov, 

 spolupráca s importérom pri uvádzaní nových modelov na trh, 

 spolupráca s jednotlivými oddeleniami v spoločnosti za účelom podpory predaja, 

 

- ponúkame finančné ohodnotenie v závislosti od výkonu,  

- možnosť sebarealizácie v prostredí značkovej siete. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

 možnosť ďalšieho odborného rastu 

 pracovná istota 

 spolupodieľať sa na vytvorení dobrého kolektívu 

Informácie o výberovom konaní 

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku e-mailom na: 

personal@moris.sk. 

 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len vybraných kandidátov. Ďakujeme za 

pochopenie. 

 

Zaslaním Vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v 

životopise za účelom výberu kandidátov na inzerovanú pozíciu v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov. 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vodičský preukaz  B 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Microsoft Word – pokročilý 



Microsoft Excel - pokročilý 

Internet (e-mail, www) - pokročilý 

Microsoft Outlook – pokročilý 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 prehľad v automobilovom priemysle na domácom trhu a v Európe, 

 znalosť špecifických požiadaviek a prostredia zákazníkov v automobilovom priemysle výhodou, 

 profesionálne vystupovanie, komunikačné a predajné zručnosti 

 analytické a strategické myslenie, orientácia na cieľ. 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Autorizovaný predaj automobilov značky Audi a ŠKODA - Autorizovaný servis automobilov značky Audi, ŠKODA, Seat, 

Volkswagen a Volkswagen úžitkové vozidlá. 


