
Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv ambicioznega in prodornega sodelavca oz. sodelavko, z 
organizacijskimi sposobnostmi za delo na delovnem mestu »Vodja prodaje in trženja (m/ž)«. 
Zahtevana izobrazba: visokošolska izobrazba ekonomske, komercialne ali turistične smeri 
Delovne naloge: 

• Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela 
• Motiviranje, usposabljanje in ugotavljanje delovne uspešnosti sodelavcev 
• Spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija 
• Predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in načinov dela 
• Načrtovanje, pripravljanje in izvajanje prodajnih in trženjskih aktivnosti 
• Pripravljanje strokovnih podlag in navodil 
• Sodelovanje pri pripravi strategij in poslovnih načrtov 
• Razvijanje novih in dopolnjevanje obstoječih produktov 
• Vodenje projektov 
• Vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil 
• Opravljanje drugih nalog v okviru strokovne usposobljenosti 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta v prodaji in trženju 
Zahtevana funkcionalna znanja: 

• Vozniški izpit B kategorije 
• Dobra usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji 
• Višja raven znanja dveh ali več tujih jezikov 
• Specialna znanja s področja trženja in oglaševanja 

  
Kandidati naj prošnje z življenjepisom pošljejo so 15.6.2015 po elektronski pošti na 
matej.obid@hotel-cerkno.si. 
Delavno razmerje bo sklenjeno za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja in poskusnim 
delom 6 mesecev. Predviden pričetek dela je 1.7.2015 
 

 
Delovno mesto: »Natakar (m/ž)« 
Opis del in nalog: 

• Streženje jedi in pijač 
• Svetovanje gostom 
• Urejanje delovnega okolja 
• Nudenje pomoči pri opravljanju dela v drugih oddelkih 
• Vodenje evidenc 
• Opravljanje drugih nalog v okviru strokovne usposobljenosti 

Zahtevana funkcionalna znanja: 
• Vozniški izpit B kategorije 
• Osnovna raven znanja angleškega jezika 
• Osnovna usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji 

Pričetek dela 1.6.2015 oz. po dogovoru 
  
Delavno razmerje bo s kandidatom sklenjeno za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen 
čas. Kandidati naj pošljejo prošnjo in življenjepis po pošti na Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 
Cerkno ali po elektronski pošti na matej.obid@hotel-cerkno.si. 
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