
Razpis za delovna mesta v Aljaževem domu v Vratih 

Planinsko društvo Dovje – Mojstrana upravlja z Aljaževim domom v Vratih, zato k sodelovanju 
vabijo vse, ki bi se jim radi pridružili v letošnjem poletju, ter deloma tudi spomladi in jeseni. 

 
Razpisana so naslednja delovna mesta: 

 Kuhar oz. kuharica s primernim znanjem in izkušnjami za samostojno opravljanje del; 
 Natakar oz. natakarica s primernim znanjem in izkušnjami za samostojno opravljanje del in 

vodenja točilnice; 
 Pomočnica za pomoč v kuhinji in ostala pomožna dela; 
 Sobarica ter pomočnica pri ostalih opravilih; 
 Receptor oz. receptorka za delo v recepciji, prodajo spominkov in ostala pomožna dela; 
 Pomočniki oz. pomočnice za stalno ali občasno pomoč v strežbi; 
 Redarji oz. redarke za urejanje mirujočega prometa na parkirišču v Vratih. 

 
Od kandidatov se pričakuje: 

 ustrezno praktično znanje in izkušnje za opravljanje del; 
 sposobnost ustreznega upravljanja z zalogami, denarnimi sredstvi ter informacijskim in 

blagajniškim  sistemom (kjer je to del nalog); 
 vsaj minimalno znanje enega tujega jezika (za delo v točilnici in recepciji - angleščina); 
 osebno urejenost in sposobnost dela v skupini; 
 zmožnost prilagajanja delrazličnim delom in nalogam glede na trenutne potrebe v koči; 
 komunikativnost in primeren odnos do obiskovalcev ter 
 pripravljenost na bivanje v koči v času opravljanja nalog. 

Vloge s krajšim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, predvsem pa z opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj pošljite najkasneje do 10. februarja 2017 na naslov Savska cesta 1, 4281 Mojstrana 
ali na elektronski naslov pddovjemojstrana@pzs.si. 
 
S kandidati ki bodo v največji meri izpolnjevali razpisnim pogojem, bodo pred dokončno izbiro 
opravljeni osebni razgovori, na katerih bodo seznanjeni tudi o vseh podrobnostih in pogojih dela in 
zaposlitve. 
 
Več informacij dobite v pisarni Planinskega društva Dovje – Mojstrana ter na telefonskih številkah 
031 384 011 (Saša Kofler) ali 041 717 016 (Miro Eržen). 

------------------------------------------------ 
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah 
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