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RAZPIS
Vas zanima delo v dinamičnem kolektivu, kjer bo vaše delo razgibano in polno izzivov?

Hotel Cerkno razpisuje naslednja prosta delovna mesta:
1. NATAKAR (m/ž)
Kot natakar boste skrbeli za zadovoljstvo gostov, jim svetovali ter stregli jedi in pijačo, skrbeli
za urejenost delovnega okolja.
Od kandidatov pričakujemo predvsem veselje do dela v strežbi, z ljudmi, zaželene so
predhodne izkušnje. Kandidati s poklicno izobrazbo iz gostinstva imajo prednost.
2. KUHAR (m/ž)
Kot kuhar boste pripravljali živila in za goste kuhali okusne jedi. Poleg tega boste nadzorovali
proces pripravljanja jedi, pripravljali jedi za strežbo, sodelovali pri pripravi jedilnikov ipd.
Od kandidatov pričakujemo predvsem veselje do dela v kuhinji, s predhodnimi izkušnjami.
Kandidati s poklicno izobrazbo iz gostinstva imajo prednost.
3. KUHARSKI POMOČNIK (m/ž)
Kuharski pomočnik pripravlja živila in kuha enostavne jedi, pripravlja jedi za strežbo in čisti
posodo ter pribor. Njegova vloga je ključna za to, da ostali postopki v kuhinji tečejo
učinkovito.
4. BLAGAJNIK (m/ž)
Oseba, ki dela kot blagajnik je prvi stik obiskovalca z našim Smučarskim centrom Cerkno.
Smučarjem boste svetovali, podajali informacije o smučišču in jim prodali smučarske
vozovnice in ostale storitve.
5. ELEKTRONIK (m/ž)
Kot elektronik boste opravljali vzdrževalna dela na elektronskih sklopih, objektih, napravah in
pripadajoči infrastrukturi in na ta način skrbeli, da bodo naprave na Smučarskem centru
Cerkno brezhibno obratovale.

Od kandidatov pričakujemo predvsem pozitiven odnos do dela. Kandidati z izobrazbo in delovnimi
izkušnjami s posameznega področja dela imajo prednost. Za delovno mesto »elektronik« je potrebna
srednja strokovna izobrazba elektro smeri.
Ponujamo delovno razmerje za določen čas zimske sezone 2019/2020 z možnostjo podaljšanja, s
stimulativnim plačilom in možnostjo nastanitve. Pričetek dela bi bil okrog 10.1.22019, razen za
delovno mesto »elektronik«, kjer je z delom možno pričeti takoj.
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Delo je mogoče opravljati tudi preko drugih oblik sodelovanja.

Kandidati lahko več informacij prejmejo v kadrovski službi (Matej Obid) na telefon 05/374 34 74 ali na
elektronski pošti matej.obid@hotel-cerkno.si, kamor naj tudi pošljejo svojo prošnjo z življenjepisom.
Vaše prijave zbiramo do zasedbe delovnih mest.
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