PERFIL: RECANVISTA DE PECES DE COTXE
•

Formació: ha de tindre coneixements de mecànica, pràctics o acadèmics.

•

Experiència: mínim 3 anys en el sector dels cotxes.

•

Idiomes: castellà nivell alt parlat i escrit.
Molt valorable: el català parlat i escrit

•

Informàtica: Coneixements usuari i si fos perfil 3 (descrit en tasques) ha de ser
avançat.
Es treballa amb RP de l’empresa CATCAT-e

•

Residència: Maresma, Vallès Oriental, Barcelonès.

•

Aptituds i habilitats: Persona responsable, compromesa, organitzada, resolutiva,
diplomàtica, de tracta agradable, que sàpiga treballar en equip i bona presencia.

•

Tasques i funcions:
En dependència de gerència i segons l’experiència i capacitat es pot col·locar a la
persona en diferents llocs de treball tots de recanvista:

1. Recanvista Mostrador:
-

Estarà al magatzem i a la botiga, farà venda de recanvis usats i nous

-

Haurà d’interpretar el que necessita el client i buscar-ho

-

De vegades buscar peces en altres magatzems si ho tenen

2. Recanvista Call Center:
-

Ha d’atendre les trucades entrants, es venda per telèfon també haurà
d’interpretar el que necessita el client i buscar-ho

3. Recanvista alta fitxes:
-

Ha d’introduir les fitxes del les peces que entren, fer una fotografia per
penjar-la, omplir les dades a la fitxa del producte i quan tingui experiència
posar els preus.

-

Treballarà amb el programa de l’empresa
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4. Recanvista On-line:
-

Necessita nivell avançat d’informàtica, treballarà em varies pantalles a
l’hora amb el programa de l’empresa

-

Gestionarà les comandes entrants via on-line, les verificarà, comprovarà el
pagament, gestionarà l’albarà i finalment l’enviament

5. Recanvista Comercial:

•

-

Visites a taller nous per obrir cartera

-

Seguiment visites i manteniment de cartera vigent

-

Servir comandes a casa del client quan calgui

-

Buscar les peces que el client necessita i donar resposta a les comandes

Condicions contractuals:
- Retribució econòmica: de 19.500€ anuals bruts + 2.500€ de variable assolible.

- Tipus i durada del contracte: Contracte indefinit amb 6 mesos de prova.
- Carnet de conduir: es necessari
- Cotxe propi: nomes per arribar a l’empresa si viu una mica lluny
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