
PLANINSKO DRUŠTVO 
JAVORNIK- KOROŠKA BELA 
C.Borisa Kidriča 37C, 4270 JESENICE 
Tel.: 051 345 806, 
E-mail : pd.javkb@gmail.com 

 
 

RAZPISUJEMO PROSTA DELOVNA MESTA V PLANINSKI KOČI ZA SEZONO 2023: 
( od 19. maja do 30. septembra 2023) 
 

Kovinarska koča v Krmi (870 m) 
Koča stoji v eni najlepših alpskih dolin na izhodišču vzponov v Triglavsko pogorje in 
je dostopna po urejeni makdamski cesti. 

 

- Oskrbniški par (Kuhar/kuharica, strežba) 

 
 

Od prijavljenih pričakujemo: 

• Gostinska znanja (izobrazba, usposobljenost ali pripravljenost za učenje),  

• Komunikativnost; tudi v tujih jezikih (AN je pogoj)  

• Računalniška usposobljenost (blagajna, internet) 

• Izkušnje z delom v planinskih kočah ali veselje do učenja in usposabljanja  

• Dobrovoljnost, zanesljivost, osebna urejenost, odgovornost, prijaznost , nekonfliktnost 

• Veselje do dela in ljudi 

• Sposobnost timskega dela na koči  

• Sodelovanje z upravo društva 

• Ustrezna psihofizična kondicija 

• Osebna poštenost  

• Neuživanje alkohola in drugih nedovoljenih substanc  
 

Izbranim nudimo: 

• Delo in izkušnje v sanjskem planinskem okolju 

• Družbo prijaznih in veselih pohodnikov 

• Redno in nadpovprečno stimulativno plačilo za dobro opravljeno delo 

• Pomoč društva in stalni kontakt pri usposabljanju, dnevnih opravilih ali odpravljanju 
nesporazumov   

 
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa.  
Z izbranimi sodelavci bomo sklenili ustrezne pogodbe o delu (podjemna pogodba, s.p. ali 
študentska nakaznica). 
 

Vašo prijavo s priloženim življenjepisom  in referencami  pošljite najkasneje do 31.03. 2018 na 
naslov PD Javornik - Koroška Bela, Cesta Borisa Kidriča 37 C, 4270 Jesenice ali po e-pošti 
pd.javkb@gmal.com. Za dodatna pojasnila smo vam na voljo po telefonu 051 345 806. 
 
       Upravni odbor PD JAVORNIK KOROŠKA BELA: 
Jesenice, 13.02.2023       Olga Oven, predsednica    

Vašo prijavo s priloženim življenjepisom  in referencami  pošljite na naslov PD Javornik - Koroška 
Bela, Cesta Borisa Kidriča 37 C, 4270 Jesenice ali po e-pošti pd.javkb@gmail.com. Za dodatna 
pojasnila smo vam na voljo po telefonu 051 345 806. Razpis velja do zasedbe delovnim mest. 

mailto:pd.javkb@gmal.com
mailto:pd.javkb@gmail.com

