
• PUBLIC 公開

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η Dickran Ouzounian & Co. Ltd., αποκλειστικός αντιπρόσωπος τηςToyota και Lexus στην Κύπρο, με πάνω από 80,000 

καινούργια οχήματα στους δρόμους της Κυπριακής αγοράς κατέχει αναμφίβολα την ηγετική θέση στον τομέα της στην 

Κύπρο. 

Αφοσιωμένοι σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση και κουλτούρα, προσφέρουμε προνομιακές θέσεις εργασίας για άτομα 

που κατέχουν ταλέντο και δεξιότητες στον τομέα τους. Προσφέροντας ένα δυναμικό περιβάλλον στο οποίο μπορείς να 

εξελιχθείς και να χτίσεις την καριέρα σου, με ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και την ευκαιρία να είσαι μέρος μιας 

από τις πιο γνωστές εταιρείες ανά το παγκόσμιο ψάχνουμε το άτομο που θα γίνει μέλος της ομάδας στη θέση του 

Σύμβουλου Συντήρησης στο Τμήμα Συνεργείου Λάρνακας.

Κύρια καθήκοντα:

• Εξυπηρέτηση πελατών στην υποδοχή συνεργείου

• Επεξήγηση εργασιών και τιμολογίων στους πελάτες

• Συντονισμός με το τμήμα ανταλλακτικών

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης σε κλάδο Μηχανολογίας

• Γνώση και εμπειρία σε τεχνικά θέματα οχημάτων

• Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

• Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

• Ισχύουσα άδεια οδήγησης

• Ικανότητα για εργασία σε ομαδικό περιβάλλον

• Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

• Δραστήριος/α, ενθουσιώδης, μεθοδικός/ή, οργανωμένος/η.

Τι προσφέρουμε: 

• Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις σου. 

• 13ο και μέρος του 14ου μισθού. 

• 21 μέρες πληρωμένης ετήσιας άδειας. 

• Γενναιόδωρο Ταμείο Προνοίας. 

• Συνεχής εκπαίδευση που θα σε βοηθήσει να εξελίξεις την καριέρα σου στον τομέα. 

Δεσμευόμαστε στην προσφορά ίσων ευκαιριών για όλους και οι προσλήψεις βασίζονται στον χαρακτήρα, εμπειρία και 

γνώσεις κάθε ατόμου. Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους επιτυχόντες. Όλα τα 

προσωπικά δεδομένα η/και πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πρόσληψης σας στην εταιρεία και μόνο. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο recruitment@toyota-cyprus.com

μέχρι και τις 16 Απριλίου με τίτλο θέσης: «Σύμβουλος Συντήρησης -Λάρνακα»

DICKRAN OUZOUNIAN & CO. LTD.

www.toyota.com.cy
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