
Pri nas lahko začneš svojo kariero v sklopu praktičnega 
usposabljanja v srednji šoli – pri nas se lahko izučite za 
poklic avtoserviserja, kleparja, ličarja, avtoelektrikarja.

Svojo kariero lahko začneš tudi kot študent in 
med svojim študijem pridobiš praktične izkušnje v 
poslovnem svetu. Pomoč v obliki študentskega dela 
občasno iščemo v poslovalnicah in tudi v upravi.

Si želiš spremembe? Zelo veseli smo tudi novih, že 
izkušenih sodelavcev, ki k nam lahko prinesejo nova 
znanja in novo energijo.

Podjetje Porsche Inter Auto je bilo v Sloveniji ustanovljeno 
leta 1999 in je od samega začetka v 100% lasti avstrijske 
družbe Porsche Holding, ki je del velikega koncerna 
Volkswagen AG. 

Porsche Inter Auto je torej del največje evropske 
avtomobilske maloprodajne družbe, ki deluje v več kot 21 
Evropskih državah, na Kitajskem, Maleziji, Singapurju, 
Bruneju in v Južni Ameriki. V več kot 60-letni zgodovini si je 
Porsche Holding pridobil odličen ugled. 

Družbo s sedežem v Salzburgu sta ustanovila Louise Piëch 
in Ferry Porsche. Začelo se je leta 1949, ko so postavili 
temelje za uspešen razvoj Porsche Holdinga v Salzburgu z 
uvedbo uvoza in prodaje Volkswagen Beetle avtomobila v 
Avstriji. 

Danes Porsche Holding zastopa blagovne znamke skupine 
Volkwagen na debelo (koz uvoznik), na drobno (prek svojih 
trgovcev) in v poprodajnih poslih (storitvah). Podjetje zajema 
celoten spekter avtomobilske trgovine, od distribucije 
rezervnih delov do storitev financiranja avtomobilov in 
razvoja svojega informacijskega sistema.

Podjetje Porsche 
Inter Auto v Sloveniji 
ustanovljeno leta 1999

V Sloveniji na 5 
različnih lokacijah

6 avtomobilskih 
blagovnih znamk

Več kot 360 zaposlenih

V Sloveniji ima podjetje Porsche Inter Auto pet poslovalnic 
(Porsche Ljubljana, Porsche Verovškova, Porsche Maribor, 
Porsche Ptujska cesta in Porsche Koper) in se ukvarja 
predvsem s prodajnimi in poprodajnimi aktivnostmi.
Porsche Inter Auto je uradni zastopnik avtomobilskih znamk 
Volkwagen, Audi, Škoda, Seat, Volkswagen gospodarska 
vozila in uvoznik za znamko Porsche.

Porsche Ljubljana

Porsche Verovškova

PRI PORSCHE INTER AUTO

Porsche Maribor

Porsche Ptujska cesta

Porsche Koper

Si želiš kariere v 
največji avtomobilski 
maloprodajni verigi v 

Evropi?

Spremljaj prosta delovna mesta na portalu 
MojeDelo.com

USTVARI SI 
VRHUNSKO 
KARIERO



Temelj uspehov 
so naši 
zaposleni

SLEDIMO 
VREDNOTAM

STRATEGIJA 
SMO LJUDJE.

V središču naše dejavnosti smo 
ljudje. Vse zaposlene v družbi nas 
povezujejo vrednote: podjetništvo, 
usmerjenost k zaposlenim, 
odgovornost posameznika, 
hvaležnost in razumevanje, lojalnost, 
rast, skromnost in timski duh.

IMAŠ VIZIJO, 
ZNANJE, 

MOTIVACIJO? 

Pridruži se nam na poti ustvarjanja 
mobilnosti prihodnosti!
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KER PONUJAMO ZANIMIVA IN RAZNOLIKA 
DELOVNA MESTA. 

Pri nas lahko ustvarjaš kariero na ogromno področjih – vse od 
dela v mehanični, ličarski ali kleparski delavnici, pa do uprave, 
financ, trženja, prodaje, poprodajnih storitev.

KER SMO VODILNO PODJETJE NA TRGU. 

Smo največja avtomobilska maloprodajna veriga v Sloveniji in 
zastopamo 6 blagovnih znamk (Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, 
Volkswagen gospodarska vozila, Porsche). S tem tudi predstavl-
jamo zanesljivega partnerja mobilnosti v Sloveniji. 

KER IMAŠ PRI NAS MOŽNOST MEDNARODNE KARIERE. 

Kot del družbe Porsche Holding, ki deluje v več kot 21 Evropskih 
državah, na Kitajskem, Maleziji, Singapurju, Bruneju in v Južni 
Ameriki, Porsche Inter Auto svojim ambicioznim sodelavcem nudi 
tudi možnost nabiranja izkušenj v tujini, s čimer si lahko razširiš 
svoj mednarodni horizont. 

KER SE PRI NAS TVOJ OSEBNOSTNI IN STROKOVNI RAZVOJ 
NIKOLI NE KONČA. 

Si želiš še naprej izobraževati in ceniš udejstvovanja v tujini ter 
delo v mednarodnem okolju? Pri Porsche Inter Auto svojim za-
poslenim omogočamo veliko možnosti za osebni in profesionalni 
razvoj ter s tem skrbimo za stalni napredek in zadovoljstvo.

KER IMAJO NAŠI ZAPOSLENI VELIKO UGODNOSTI IN 
KORISTI.

Kar naše sodelavke in sodelavci še posebno cenijo so malenkosti, 
ki nam popestrijo vsakdanje delo: atraktivni pogoji za zaposlene, 
organizirane izobraževalne, športne, zdravju prijazne in zabavne 
aktivnosti, nagrajevanje in drugi dodatki.

V podjetju Porsche Inter Auto pravimo, da smo strategija 
ljudje in se zavedamo spodbujanja medsebojnih odnosov, 
ki so za nas ključni za uspeh. Trenutno zaposlujemo več kot 
360 ljudi na petih lokacijah. Zelo se trudimo, da v našo ekipo 
sprejemamo le najboljše kadre in privabljamo talente. 
Svojim zaposlenim želimo dati priložnost, da ustvarijo kariero 
in rastejo skupaj z nalogo, ki jim je dodeljena. Sodelavcem 
nudimo veliko možnosti za osebni in profesionalni razvoj ter s 
tem skrbimo za stalni napredek in zadovoljstvo. 

V podjetju prav tako poudarjamo organizacijske vrednote in 
kulturo, kar omogoča dobro komunikacijo, zaupanje in dobro 
podobo podjetja.

Družbena odgovornost in visoke etične zahteve so podjetje 
pripeljale do tega kar danes je - največja avtomobilska 
maloprodajna veriga v Sloveniji.

Vizija podjetja je biti najboljši partner za mobilnost in 
ponujati celostne rešitve našim strankam. 
Misija podjetja pa je, da zagotavljamo učinkovite in 
uporabnikom prijazne rešitve. 

Porsche Inter Auto si prizadeva za medsebojne sinergije med 
različnimi blagovnimi znamkami, ter da je vodilno na področju 
rezultatov, uspešnosti in inovativnosti.

Si želiš kariere pri nas? Spremljaj odprta delovna mesta 
na portalu Mojedelo.com.

porscheinterautosi

https://www.porscheinterauto.net
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