
V našem týmu schází 
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 Chcete pracovat pro celosvětově nejprodávanější značku automobilů, která je lídrem v alternativních pohonech a 

nepřekonatelná v kvalitě a spolehlivosti? 

 Láká Vás práce v dynamickém, a přesto přátelském prostředí? 

                                                                                  Právě hledáme parťáka/parťačku do týmu! 

Co budete mít na starosti? 

Zodpovědnost za oblast oprav po nehodách v partnerské autorizované síti (Toyota & Lexus)  

 analýza potenciálu oprav a podílení se na stanovení obchodních cílů pro celou ČR/SR a jednotlivé autorizované servisy 

(obrat/profit/počet zakázek) včetně kontroly plnění stanovených cílů jednotlivými servisy, 

 zodpovědnost za obchod s náhradními díly v kategorii „Karosářské náhradní díly“. 

 

Správa standardů pro karosárny a lakovny za podpory evropské centrály  

 organizace kontrolních auditů a certifikace opravárenské sítě, 

 organizace karosářských školení. 

 

Zodpovědnost za nabídku pojištění vozidel a jeho konkurenceschopnost ve spolupráci  s kaptivní leasingovou 

společností 

 organizace Mystery Shoppings, 

 analýza trhu a nabídky pojištění. 

 

Spolupráce s dodavateli spotřebního materiálu, laků a nástrojů. 

 

Co od Vás očekáváme? 

 zkušenost z oblasti automobilových poprodejních služeb, nebo/a znalost prostředí oprav vozidel po nehodách a likvidace 

pojistných událostí, 

 ŘP skupiny B, 

 Anglický jazyk aktivně (komunikativní úroveň B1 – B2), 

 komunikační a analytické dovednosti, 

 uživatelskou znalost MS Office (především Outlook, Excel, PowerPoint), 

 týmového hráče s obchodním duchem a pozitivním přístupem. 

Co můžete čekat od nás? 
 Víme, že vztahy a prostředí hrají i v zaměstnání důležitou roli. Jsme pyšní, že jsou tyto hodnoty našimi kolegy jedny 

z nejoceňovanějších.  

 Je pro Vás rozvoj profesních dovedností důležitý? Rádi Vás v tom podpoříme a zařídíme školení či konference dle přání. 

 S plným žaludkem dobrého jídla se pracuje lépe, a proto máme vlastní dotovanou kantýnu přímo v budově. 

 Nenecháme Vás v tom! Týmová práce u nás není prázdná fráze, ale fungující záležitost.  

 Nabídneme Vám atraktivní benefity a některé z nich mohou využít i Vaši blízcí. 

Už se s námi vidíte na „lepší cestě“ ? Přijďte se k nám podívat a popovídat si při kávě o pracovní příležitosti s Vaším potenciálním 

nadřízeným. Zašlete mi životopis (motivační dopis vítán, ale není podmínkou) na e-mail alzbeta.simonova@toyota-ce.com  a do 

předmětu prosím uveďte „Body and Paint“ 

Těšíme se na Vás! 

Alžběta Šimonová, Vaše kontaktní osoba. 

 

 Specialista pro oblast karosáren a lakoven 
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