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Autobroker priložnost 
Smo podjetje z  dolgoletno tradicijo oddaje, prodaje in uvoza kvalitetnih vozil iz Evrope. Zaradi povečanega obsega 
dela iščemo nove sodelavce.  

Za delovno mesto  SKRBNIK VOZNEGA PARKA iščemo ŠTUDENTA/-KO, ki mu bo primarni izziv skrbeti za naš celotni 
vozni park. Imel bo možnost pridobivanja izkušenj tudi na drugih področjih naših aktivnostih. 

V svoji sredini si želimo osebo, ki je:  
- Zanesljiva in dosledena, 
- proaktivna in samoiniciativna,   
- motivirana in ima čut za odgovornost za opravljeno delo, 
- natančna in sposobna hitrega reševanja nalog, 
- iznajdljiva in večopravilna, 
- ima veselje do pridobivanja novih izkušenj in znanj. 

 
Vaše delo bo obsegalo: 

- operativno skrb nad celotnim voznim parkom Autobroker in vozili strank, 
- priprava in kontrola vozil pred izdajo ali ob sprejemu, 
- vodenje evidenc povezanih z voznim parkom, 
- upravljanje z dokumenti strank in vozil, 
- skrb za urejenost prostorov in delovnih pripomočkov, 
- nabava in upravljanje z zunanjimi poslovnimi partnerji, 
- sodelovanje pri drugih aktivnostih podjetja. 

 
Kaj ponujamo: 

- mentorstvo in uvajanje na delovno mesto, 
- sodobno in dinamično delovno okolje, 
- razgibano delo in delovni čas, 
- nove izkušnje in veščine, 
- dodatna izobraževanja, 
- 6-mesečno preizkusno obdobje in možnost naknadne redne zaposlitve. 

 
Kaj pričakujemo: 

- vozniško dovoljenje B kategorije, veljavnosti vsaj 2 leti, 
- odlične vozne sposobnosti in izkušnje vožnje vozil z močnejšim motorjem, 
- prednost bodo imeli kandidati s sposobnostjo osnovnega servisiranja vozil (npr. menjava žarnic, dolivanje olja 

ipd.) ter osnov fotografiranja vozil, 
- dobro poznavanje MS Office, 
- dobra internetna pismenost, 
- redno prisotnost tekom delovnega tedna, 
- zmožnost izvajanja nalog tudi izven običajnih delovnih ur, 
- veselje do avtomobilov. 

 
Če se prepoznaš, pošlji svoj CV in kratko predstavitev »Zakaj sem pravi za vas«, na kadri@autobroker.si 

V ZADEVO napiši »Prijava na delo – SKRBNIK VOZNEGA PARKA.«  

Rok za oddajo prijav je konec dneva 21.10.2022. 


