
 

Hotel Cerkno vabi v svoje vrste sodelavce, ki jih zanima dinamično delovno okolje, polno izzivov. Za 

potrebe zimske sezone iščemo kader za delo na Smučarskem centru Cerkno in v Hotelu Cerkno. 

 

Delovno mesto: NATAKAR (m/ž) 

Opis del in nalog: 

• Streženje jedi in pijač 
• Svetovanje gostom 
• Urejanje delovnega okolja 
• Nudenje pomoči pri opravljanju dela v drugih oddelkih 
• Vodenje evidenc 
• Opravljanje drugih nalog v okviru strokovne usposobljenosti 

Zahtevana funkcionalna znanja: 

• Vozniški izpit B kategorije 
• Osnovna raven znanja angleškega jezika 
• Osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji 

 

Delovno mesto: SOBARICA (m/ž) 

Opis del in nalog: 

• Čiščenje in urejanje prostorov in okolice 
• Pranje in vzdrževanje perila 
• Vodenje evidenc 
• Nudenje pomoči pri opravljanju dela v drugih oddelkih 
• Opravljanje drugih nalog v okviru strokovne usposobljenosti 

Zahtevana funkcionalna znanja: 

• Vozniški izpit B kategorije 
 

Delovno mesto: KUHAR (m/ž) 

Strokovna izobrazba: srednja poklicna in podobna izobrazba iz kuharstva 

Opis del in nalog: 

• Pripravljanje živil in kuhanje jedi 
• Urejanje delovnega okolja 
• Nadzorovanje procesa pripravljanja jedi 
• Pripravljanje jedi za strežbo in strežba 
• Sodelovanje pri pripravi jedilnikov 
• Vodenje evidenc 



 

• Nudenje pomoči pri opravljanju dela v drugih oddelkih 
• Opravljanje drugih nalog v okviru strokovne usposobljenosti 

Zahtevana funkcionalna znanja: 

• Vozniški izpit B kategorije 
• Osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji 

 

Delovno mesto: KUHARSKI POMOČNIK (m/ž) 

Opis del in nalog: 

• Pripravljanje živil in kuhanje enostavnih jedi 
• Urejanje delovnega okolja 
• Pripravljanje jedi za strežbo in strežba 
• Vodenje evidenc 
• Nudenje pomoči pri opravljanju dela v drugih oddelkih 
• Opravljanje drugih nalog v okviru strokovne usposobljenosti 

Zahtevana funkcionalna znanja: 

• Vozniški izpit B kategorije 
 

Delovna razmerja bodo sklenjena za določen čas (sezonsko delo). Kandidati naj pošljejo prošnjo in 

življenjepis po pošti na Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno ali po elektronski pošti na 

matej.obid@hotel-cerkno.si. 
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