
Razpis za prosti delovni mesti v Koči na Golici za sezono 2017 
 

 
 
 

Planinsko društvo Jesenice išče oskrbniški par za delo v Koči na Golici. Delo bo potekalo v poletni 
planinski sezoni oz. med 25. aprilom ter 30. oktobrom 2017. 

 
PD Jesenice išče oskrbniški par za delo v Koči na Golici. Delo bo potekalo v poletni planinski sezoni 
oz. med 25. aprilom ter 30. oktobrom 2017. 
 
Opis delavnega mesta: 
 delo bo potekalo med med 25. aprilom ter 30. oktobrom 2017. Društvo pa si  zadržuje pravice do 

podaljšanja ali skrajšanja sezone - odvisno od vremena; 
 skrb za nemoten potek in organizacijo dela; 
 skrb za gospodarno vzdrževanje koče in okolice; 
 delo z blagajno; 
 vodenje evidence materiala; 
 izpolnjevanje pogojev, ki jih določa Zakon o gostinjstvu in Pravilnik o upravljanju, poslovanju in 

opremi planinskih koč; 
 poznavanje okoliških gora; 
 redno sodelovanje z organi društva. 
 
Od kandidatov se pričakuje: 
 zanesljivost, urejenost, odgovornost, prijaznost in dinamičnost; 
 samoiniciativnost in motiviranost za dobro opravljeno delo; 
 vizijo za izboljpanje ponudbe in poslovanja; 
 veselje do dela z ljudmi; 
 delovne izkušnje na enake ali sorodnem delovnem področju; 
 zeželjeno je osnovno znanje nemščine in angleščine; 
 poznavanje HACCP sistema; 
 sposobnost za timsko delo in organizacijo dela. 
 
Nudijo: 
 dinamično in izzivov polno delo v lepem planinskem okolju 
 redno plačilo 
 stimulativno nagrajevanje 
 
Na razpis se lahko prijavijo pravne (imajo prednost pri izbiri) in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje 
razpisa. 
 
Vlogo s priloženim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev in vizijo za izboljšanje ponudbe 
pošljite najkasneje do 28. februarja 2017 na naslov PD Jesenice, Cesta železarjev 1, 4270 Jesenice oz. 
na elektronski naslov plan.drustvo@siol.net. 
 
Dodatne informacije dobite v pisarni društva, na telefonski številki (04)586 60 70 ali 041 733 036 oz. 
na elektronskem naslovu plan.drustvo@siol.net. 
 
------------------------------------------------ 
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah 
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