
 

Želite aktivno prispevati k vzgoji voznikov in vplivati na varno mobilnost? 

AMZS Center varne vožnje na Vranskem je najsodobnejši poligon v Sloveniji in eden največjih v 

Evropi. Z devetimi moduli omogoča izvedbo varne vožnje za voznike osebnih, motornih, tovornih, 

specialnih vozil in avtobusov. Raznoliki programi sledijo najvišjim standardom. Predani odličnosti 

in izjemni kakovosti, udeležencem zagotavljamo povsem novo dimenzijo teoretičnega in 

praktičnega znanja o varni mobilnosti, ki ga neprestano nadgrajujemo. AMZS je povezan v veliko 

družino avtomobilskih zvez in klubov ter je član mednarodne avtomobilistične (FIA) in motoristične 

(FIM) zveze.  

S svojo aktivno vlogo pri uresničevanju vizije in poslanstva dosegamo kontinuirano rast in razvoj, 

zato v svoje vrste vabimo dodatne 

inštruktorje varne vožnje (m/ž) 

Odgovorni boste za: 

 izvajanje programov varne vožnje, skladno z zastavljenimi cilji odličnosti AMZS Centra varne 
vožnje na Vranskem, 

 aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi programov, promocijskih dogodkov, katerih 
organizator ali izvajalec je AMZS Center varne vožnje na Vranskem. 

 

Od vas pričakujemo: 

 da imate vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju prometne varnosti, 
 imate izpolnjene vse obveznosti in veljavno dovoljenje Agencije RS za varnost prometa za 

izvajanje Programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in Programa dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo,  

 imate veljavno vozniško dovoljenje B kategorije najmanj pet let (zaželeno tudi A, C, D) in 
lasten prevoz, 

 tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika, 
 ste komunikativni in imate izkušnje v nastopanju, 
 ste prilagodljivi, samostojni, iznajdljivi, natančni in zanesljivi ter   
 pripravljeni delati tudi med vikendi. 

 

Nudimo vam: 

 pogodbo o poslovnem sodelovanju, 
 izobraževanje po standardih AMZS, 
 osebno in strokovno - poslovno rast. 

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 

dela inštruktorja varne vožnje, do vključno 31.08.2016, pošljete na naslov: AMZS d.d., PE CVV, 

Čeplje 29b, 3305 Vransko s pripisom: za razpis / inštruktor varne vožnje – ne odpiraj!   

 


