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Cerkno, 24.06.2022 

RAZPIS 

 

Hotel Cerkno razpisuje prosto delovno mesto 

 

»NATAKAR (m/ž)« 

 

Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv pozitivno naravnane in delovne osebe, ki jih veseli delo v strežbi in 

stik z ljudmi.  

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, s predhodnimi izkušnjami, znanjem 

dveh tujih jezikov in vozniškim izpitom B kategorije. Kandidati s poklicno izobrazbo iz gostinstva imajo 

prednost. 

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo 

podaljšanja, z rednim plačilom in možnostjo nastanitve. Z delom je mogoče pričeti takoj. Možnost 

tudi študentskega ali občasnega dela. 

 

Kandidati lahko več informacij prejmejo v kadrovski službi na tel. številki 031/690-043 (Katja Pernič) 

in na elektronski pošti katja.pernic@hotel-cerkno.si, kamor naj tudi pošljejo svojo prošnjo z 

življenjepisom. 

 

Vaše prijave pričakujemo do 09.07.2022. 
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Cerkno, 24.06.2022 

RAZPIS 

 

Hotel Cerkno razpisuje prosto delovno mesto 

 

»STROJNIK VZDRŽEVALEC - ŽIČNIČAR (m/ž)« 

 

 
Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv delovno osebo, z znanjem na tehničnem področju.  

Delo strojnika vzdrževalca – žičničarja obsega upravljanje, nadzorovanje nad delovanjem in 

vzdrževanje naprav, delo pri zasneževanju in urejanju smučišča, opravljanje vzdrževalnih del na 

objektih, okolici in pripadajoči infrastrukturi, vodenje evidenc in pripravljanje poročil. Delo poteka na 

Smučarskem centru Cerkno. 

Od kandidatov pričakujemo vsaj srednjo tehnično izobrazbo. Zahtevan je vozniški izpit B kategorije. 

Kandidati z opravljenim preizkusom strokovne usposobljenosti za strojnika vlečnice imajo prednost. 

Ponujamo delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, s poskusnim delom 

2 meseca, z rednim plačilom in možnostjo nastanitve. Z delom je mogoče pričeti takoj. 

 
Več informacij prejmete v kadrovski službi (Katja Pernič) na tel. št. 031/690-043 in preko elektronske 

pošte katja.pernic@hotel-cerkno.si, kamor pošljete tudi svojo prošnjo z življenjepisom. 

Vaše prijave pričakujemo do 09.07.2022. 
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