
BimmerTech sprzedaje technologiczne upgrade’y typu do-it-yourself właścicielom BMW 
na całym świecie. Kamery parkowania, systemy nawigacji, integracja smartfonów, 

systemy audio to tylko niektóre z innowacyjnych produktów wysokiej klasy, które oferujemy. 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bimmer-tech.net

Twoim głównym zadaniem będzie zapewnienie naszym klientom zdalnego wsparcia technicznego 
w zakresie instalacji i obsługi naszych produktów. Chcemy, abyś stał się ekspertem posiadającym wszechstronną 

wiedzę na temat naszych produktów, usług i technologii.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 wsparcie techniczne i technologiczne naszych klientów poprzez przetwarzanie 

przychodzących zapytań (system ticketowy)  

 diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z instalacją naszych produktów 

 przygotowywanie różnego rodzaju dokumentacji technicznej dla użytkowników

(instrukcje obsługi, instrukcje instalacji - w języku angielskim)

 dbanie o pozytywny wizerunek firmy

WYMAGANIA:
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. C1) – codzienna komunikacja, 

przede wszystkim mailowa, z klientem anglojęzycznym
 podstawowa znajomość elektroniki i zmysł techniczny

 mile widziana znajomość technologii stosowanych w samochodach BMW 

 duże zaangażowanie i sumienność

 komunikatywność i umiejętność budowania relacji z klientami

LOKALIZACJA BIURA: Warszawa – Ursus, ul. Serwituty 25 (300 metrów od stacji WKD Salomea)

OFERUJEMY:
 Praca w firmie o miłej, niekorporacyjnej atmosferze, w zgranym i profesjonalnym zespole

 Początkowo, w okresie wdrożenia, praca w godzinach 13.00 - 21.00, od poniedziałku do piątku, 

docelowo możliwość łącznia pracy w biurze i zdalnej

 Prywatna opieka medyczna

 Umowa o pracę, umowa zlecenia

 Lunch na koszt firmy dwa razy w tygodniu

 Kawa, herbata, napoje, słodycze w biurze

Jeśli zainteresowała cię nasza oferta prześlij swoje CV na adres: jobs@bimmer-tech.net 

Nie zapomnij dołączyć klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Technical Support Specialist


