
ZAPOSLITEV TAKOJ

Izkoristite 
priložnost!

KOT VOZNIK/-CA AVTOBUSA

FINANCIRANJE 

VOZNIŠKEGA IZPITA 

KATEGORIJ C IN D



Izkoristite enkratno priložnost 
za takojšnjo zaposlitev v Javnem 
podjetju Marprom, kjer vas čakajo:

•  Takojšnja zaposlitev za nedoločen čas
V urejenem in družini prijaznem javnem 
podjetju vam nudimo takojšno zaposlitev 
za nedoločen čas. Stabilnost zaposlitve vam 
zagotavlja socialno varnost in osebni razvoj.

•  Financiranje vozniškega izpita kategorij  
C in D, pridobitev kode EU 95

Če ste stari 21 let, imate vozniško dovoljenje 
kategorije B in željo postati voznik 
avtobusa, vam financiramo pridobitev 
vozniškega dovoljenja kategorij C in D. 
Usposabljanje za pridobitev obeh kategorij 
in kode EU 95 traja do 6 mesecev. Po 
končanem usposabljanju sklenemo z vami 
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

POSTANITE
VOZNIK/-CA AVTOBUSA



•  Delo v urejenem in družini prijaznem 
javnem podjetju z bogato tradicijo

Smo javno podjetje, ki veliko pozornosti 
namenja zaposlenim in skrbi za urejeno 
delovno okolje. Kot družini prijazno 
podjetje z različnimi ukrepi spodbujamo 
usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja. V podjetju gojimo kulturo, ki 
prispeva k spodbujanju najboljšega v ljudeh. 
Ponosni smo na bogato tradicijo mestnega 
potniškega prometa v štajerski prestolnici in 
poslanstvo, ki nam je zaupano.

•  Redna plača z vsemi pripadajočimi 
dodatki in stimulativen način nagrajevanja

Redna mesečna izplačila plače z vsemi 
pripadajočimi dodatki so vaša podlaga 
za finančno načrtovanje in brezskrbno 
obvladovanje življenjskih stroškov. 
Stimulativno nagrajevanje vam ob rednih 
mesečnih prihodkih ponuja možnost 
dodatnega zaslužka za izpolnitev vaših ciljev.
 
•  Vključitev v poklicno zavarovanje 

voznikov
Kot voznik avtobusa boste deležni 
prednosti poklicnega zavarovanja, ki ga 
prinaša opravljanje tega odgovornega 
poklica. Obvezno poklicno zavarovanje 
predstavlja plačevanje prispevkov 
delodajalca, ki se zbirajo na osebnih računih 
zavarovancev. Na podlagi zbranih sredstev, 
po izpolnitvi pogojev, kot zavarovanec 
pridobite pravico do poklicne pokojnine ter 
drugih pravic iz Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.



•  Možnost dodatnega izobraževanja, 
izpopolnjevanja in karierne rasti

Da boste v koraku s časom, vam 
omogočamo dodatna izobraževanja in 
izpopolnjevanja. Ustvarjeni so pogoji za 
vašo karierno rast. Prav tako si v podjetju 
med seboj izmenjujemo znanja in izkušnje. 
Pripravljeni smo se učiti drug od drugega, 
medsebojno sodelovati in si pomagati.

•  Premija za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje

Z vplačevanjem premije za prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje 
skrbimo za vaše prihranke, ki vam bodo 
predstavljali dodaten vir dohodka za čas 
po upokojitvi. Zagotovo čas, ko si želite 
brezskrbnosti in početi stvari, ki vas 
najbolj veselijo.



Več informacij  
o zaposlitvi na  

www.marprom.si  
in 059 180 481


