
Firma Bełtowski swoją działalność w branży motoryzacyjnej rozpoczęła w 1984 roku w Krakowie przy 
ulicy Zakopiańskiej 169 A. W 1986 roku firma stała się specjalistycznym punktem obsługi 
samochodów marki VW i Audi po uzyskaniu autoryzacji koncernu VW G – Volkswagen Audi Group. 
Obecnie firma Bełtowski to Salon Sprzedaży samochodów Audi i Volksawgen, Autoryzowany Serwis 
marki VW, Audi i Subaru. Firma zatrudnia ponad 100 osób. Są to fachowcy z długoletnim 
doświadczeniem i certyfikatami wystawionymi przez koncern VW, Audi. 30-letnie doświadczenie firmy 
Bełtowski w branży motoryzacyjnej pozwala, na oferowaniu Państwu profesjonalnej i kompleksowej 
obsługi w zakresie sprzedaży samochodów marki Volkswagen i Audi. Zapewniamy Państwu 
profesjonalny i nowoczesny serwis mechaniczny z wysoko wykwalifikowaną kadrą. Posiadamy szeroki 
asortyment części zamiennych i akcesoriów, a pracownicy służą Państwu fachową poradą techniczną. 
Dołącz do nas jako: 

Recepcjonistka 
Miejsce pracy: Kraków 

Obowiązki: 

• Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie recepcji salonu  

• Obsługa telefonu oraz biurowej skrzynki mailowej. 

• Prowadzenie kalendarza samochodów testowych  

• Wstępna obsługa klientów 

 

Wymagania: 

• Wysoka kultura osobista i bardzo dobre zdolności interpersonalne, 

• Kreatywność, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

• Dobra wiedza z zakresu obsługi komputera (Pakiet MS Office), 

• Dobra organizacja miejsca i czasu pracy 

• Duże zaangażowanie oraz motywacja w osiąganiu celów, 

• Odporność na sytuacje stresujące, wielozadaniowość  

• Uśmiech i pogoda ducha 

Dodatkowym atutem będzie: 

• zainteresowanie rynkiem samochodowym, 

• znajomość j. angielskiego. 

Prześlij nam swoje zgłoszenie i przekonaj nas do siebie. 

Będzie nam miło powitać Ciebie w naszym zespole. 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie  
CV oraz listu motywacyjnego.  

 

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez 
Bełtowski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Bełtowski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Zakopiańskiej 169 A. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


