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RAZPIS
Vas zanima delo v dinamičnem kolektivu, kjer bo vaše delo razgibano in polno izzivov?

Hotel Cerkno razpisuje prosti delovni mesti
»ELEKTRIČAR - ELEKTRONIK (m/ž)«
Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv pozitivno naravnane in delovne osebe.
Kot električar - elektronik boste opravljali vzdrževalna dela na elektronskih sklopih, sistemu
zasneževanja, objektih, napravah in pripadajoči infrastrukturi, vodili evidence in pripravljali poročila,
urejali delovno okolje in opravljali druge naloge v okviru strokovne usposobljenosti.
Od kandidatov pričakujemo srednješolsko izobrazbo elektro smeri. Zaželene so najmanj enoletne
izkušnje iz elektro vzdrževanja, prednost imajo kandidati z opravljenim preizkusom strokovne
usposobljenosti za strojnika vlečnice.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 3 mesecev z možnostjo
podaljšanja.

»KOPALIŠKI MOJSTER (m/ž)«
Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv pozitivno naravnane in komunikativne osebe, ki jih veseli delo in stik
z ljudmi.
Naloge in opis del kopališkega mojstra so sledeče:
- Opravljanje nadzora nad varnostjo v bazenu
- Opravljanje vzdrževalnih del na bazenu, pripadajočih napravah in infrastrukturi
- Pripravljanje bazenske vode
- Urejanje delovnega okolja
- Vodenje blagajne
- Posredovanje informacij in napotkov gostom
- Vodenje evidenc in pripravljanje poročil
- Opravljanje drugih nalog v okviru strokovne usposobljenosti
Kandidati morajo imeti opravljen izpit za reševalca iz vode na bazenskih kopališčih (modul A2).
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 3 mesecev z možnostjo
podaljšanja.

Kandidati lahko več informacij prejmejo v kadrovski službi (Matej Obid) na telefon 05/374 34 74 ali na
elektronski pošti matej.obid@hotel-cerkno.si, kamor naj tudi pošlje svojo prošnjo z življenjepisom.
Vaše prijave pričakujemo do 11.5.2018.
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