
Autoryzowany dealer TOPOWYCH MAREK  w Bielsku-Białej 

GRUPA KORCZYK jest obecna na rynku motoryzacyjnym od ponad 30 lat, obecnie jako autoryzowany dealer 

multibrandowy marek: Kia & Škoda. To firma z tradycjami, której domeną są innowacyjne rozwiązania zarówno w 

zakresie technologii napraw, jak i działań marketingowych oraz zarządczych. Firma KORCZYK idzie z duchem czasów i 

zawsze chce być o krok przed wszystkimi. Dołącz do nas! Obecnie poszukujemy: 

 

Specjalisty ds. Sprzedaży marki Škoda 
 

Zadania: 

 Sprzedaż samochodów nowych i używanych do klientów indywidualnych, 
 Bieżąca obsługa klientów zgodnie ze standardami marki, 
 Aktywny kontakt z klientami on-line z wykorzystaniem nowych mediów i narzędzi CRM, 
 Rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji handlowej, 
 Zawieranie umów kredytowych i leasingowych, 
 Uczestnictwo w spotkaniach działu handlowego,  
 Budowanie pozytywnego wizerunku firmy. 

Oczekiwania: 

 Doświadczenie w sprzedaży samochodów (współpraca z marką Škoda będzie dodatkowym 
atutem),  

 Znajomość technik sprzedaży (najlepiej udokumentowana), 
 Wysoka kultura osobista, 
 Oryginalna osobowość i poczucie humoru, pomysł na działania sprzedażowe, 
 Otwartość na narzędzia on-line i nowe technologie,  
 Wymagane prawo jazdy kategorii B. 

Oferujemy: 

 pracę w wybitnym i wyjątkowym zespole ludzi, 

 pracę w nowoczesnym obiekcie,  

 rozwój w ramach marki ŠKODA – lidera polskiego rynku motoryzacyjnego (szkolenia 

importerskie i wewnętrzne), 

 pakiet medyczny (po przejściu okresu próbnego). 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji – CV oraz list motywacyjny (odpowiedź, dlaczego 
zdecydowaliście się wysłać aplikację).  

 
CV prosimy wysyłać do 17.11.2018r na adres e-mail: anna.tomiczek@korczyk.com.pl w tytule proszę napisać: 
Skoda SUPER HANDLOWIEC  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. sprzedaży 

ogłoszonego 06.11.2019r. i prowadzonego prze firmę Korczyk Sp. z o.o. Sp.k. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem 

poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 

przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Wyrażam zgodę na pozostawienie mojego 

Cv w bazie przez okres 12 miesięcy od chwili rekrutacji. 

mailto:anna.tomiczek@korczyk.com.pl

