
ODLOcI SE ZA

PRAKTIcNO USPOSABLJANJE

PRI PORSCHEju
in se pridruži skupini strokovnjakov za vozila znamk
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Slogan “Kariera pri Porscheju’’  
za nas niso prazne besede.  
Svojo poklicno pot lahko pri nas  
začnete že kot dijak na praktičnem usposabljanju in nato postopoma postanete 
diagnostični tehnik ali vodja servisa in celo vodja podružnice. 

Z več kot 40 mesti za opravljanje učne prakse se uvrščamo med večje ponudnike 
v avtomobilski branži. Usposabljanje pri nas je celovito. Poleg usposabljanja  
v podružnici in šoli ponujamo tudi nadaljnje izobraževanje v naših učnih centrih.

Poteguj se  
za delovno mesto  
v največji avtomobilski 
maloprodajni verigi  
v Evropi

Porsche Inter Auto
• Smo mednarodni koncern,

• aktivni v 21 državah,

• imamo 5 podružnic v Sloveniji,

• več kot 360 zaposlenih v Sloveniji,

• vsako leto sprejmemo 40 dijakov  
na prakso.
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AVTOKAROSERIST
Vsestranski v delavnici

DELOVNI PROFIL: kot avtokaroserist boš pridobil znanje in sposobnosti tako iz 
kleparstva in ličarstva. Naučil se boš, kako popraviti poškodovano karoserijo, 
kako uporabljati orodje in opremo za popravilo karoserije. Spoznal boš barvno 
lestvico, kako se mešajo laki, kako se zaščiti vozilo in  
postopek barvanja v kabini ter katere so 
prednosti popravil z infra lučko.

AVTOSERVISER
Tehnika na najvišji ravni

DELOVNI PROFIL: kot avtoserviser si  
v utripu časa in se lahko naučiš upravljati 
najsodobnejšo tehnologijo. Diagnoza  
vozil se danes opravlja z računalniško  
podprtimi testerji. Pri tem je bolj kot moč 
pomembno znanje z izkušenostjo.

Kakšne so poklicne možnosti s to izobrazbo?
Lahko opravljaš delo mehanika, servisnega  
tehnika, diagnostičnega tehnika, vodje  
mehanične delavnice, servisnega svetovalca.

Zato iščemo vedno več praktikantov usmerjenih v elektroniko. 

Naša prihodnost pa so električna vozila!
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Zdaj naredi prvi korak  
do svojega sanjskega poklica!

IZPOLNI PRILOZENO PRIJAVNICO
Priloženo prijavnico ustrezno izpolni: obvezno napiši svojo telefonsko številko, 
na katero te lahko pokličemo, in izberi poslovalnico, kjer bi rad opravljal 
praktično usposabljanje. Nato prijavnico pošlji na naslov izbrane poslovalnice 
ali jo prinesi osebno.

• podružnica Porsche Ljubljana
 Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

• podružnica Porsche Verovškova
 Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana 

• podružnica Porsche Koper
 Ankaranska cesta 10 , 6000 Koper 

• podružnica Porsche Maribor
 Šentiljska cesta 128a, 2000 Maribor

• podružnica Porsche Ptujska cesta
 Ptujska cesta 150, 2000 Maribor

OSEBNI RAZGOVOR
Vodja servisa iz izbrane poslovalnice 
te bo poklical in povabil na osebni 
razgovor skupaj s starši.

IZPOLNI PRILOZENO PRIJAVNICO
in se pridruži skupini strokovnjakov
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