
Prosta delovna mesta v kočah PD Nova Gorica 

 
 

 

Planinsko društvo Nova Gorica išče zanesljive, odgovorne, prijazne in dinamične osebe, ki so pripravljene na 
delo v planinskem okolju. Delo se bo izvajalo v Domu dr. Klementa Juga v Lepeni, v Planinskem domu pri 
Krnskih jezerih ter v Gomiščkovem zavetišču na Krnu. 

Planinsko društvo Nova Gorica objavlja razpis za več različnih delovnih mest za delo v svojih planinskih kočah 
za leto 2017. Delo bo potekalo v poletni planinski sezoni, predvidoma od junija do konca septembra. 

Opomba: v besedilu se uporablja moška slovnična oblika. Vsa delovna mesta so razpisana enakovredno za 
moške in ženske. 

Razpisana delovna mesta glede na lokacijo izvajanja dela 

 Dom dr. Klementa Juga v Lepeni: 
o oskrbnik, 
o kuhar, 
o delavec za pomožna dela 

 Planinski dom pri Krnskih jezerih: 
o oskrbnik, 
o kuhar, 
o pomočnik oskrbnika, 
o pomožno osebje 

 Gomiščkovo zavetišče na Krnu: 
o oskrbnik, 
o kuhar 

Opis delovnih nalog ter potrebnih referenc za prijavo: 

 Oskrbnik 
o izkušnje pri oskrbi planinske koče ali izkušnje v gostinstvu; 
o osebna urejenost, prijaznost, prilagodljivost in sposobnost dela v skupini; 
o sposobnost upravljanja z denarnimi sredstvi, zalogami in poznavanje dela z blagajno; 
o sodelovanje z vodstvom društva; 
o samoiniciativnost in motiviranost za dobro opravljanje dela; 
o znanje vsaj enega tujega jezika. 

 Kuhar 
o poznavanje pravilnika o higieni živil HACCP; 
o ustrezne delovne izkušnje; 
o samostojnost pri delu; 
o organiziranost dela v kuhinji. 

 Pomočnik 
o poznavanje dela z blagajno 
o prijaznost, ustrežljivost, motiviranost in samoiniciativnost 
o veselje do dela z ljudmi 
o ustrezne delovne izkušnje 
o znanje vsaj enega tujega jezika 

Vloge s priloženim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite najkasneje do 23. februaraja 
2017 na naslov Planinsko društvo Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica ali na elektronski 
naslov planinskod.novagorica@siol.net. V vlogi ne pozabite navesti osebnih podatkov, delovnega mesta na 
katerega se prijavljate ter planinske koče na kateri želite delati. 

Dodatne informacije na telefonski številki (05) 302 30 30 v času uradnih ur (ob torkih in četrtkih med 15. in 18. 
uro) ali na elektronskem naslovu  planinskod.novagorica@siol.net. 
 
------------------------------------------------ 
Več prostih delovnih mest za delo v planinskih kočah 
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