
Hotel Cerkno d.o.o.                          T: +386 5 37 43 400                                         
Sedejev trg 8                                      F: +386 5 37 43 433 
SI-5282 Cerkno                                  W: www.hotel-cerkno.si 
Slovenija                                             E: info@hotel-cerkno.si 
 

ID za DDV: SI87316358, matična št.: 5408946, osnovni kapital družbe: 14.056.896,00 EUR, Okrožno sodišče v Novi Gorici,         št. reg. vložka 
1/01182/00, TRR: SI56 29000-0003254013 UniCredit Banka, SI56 04752-0000252250 Nova KBM 

 

Cerkno, 1.10.2021 

RAZPIS 

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

 

Hotel Cerkno razpisuje prosto delovno mesto 

»ELEKTRIČAR (m/ž)« 

 

Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv delovno osebo, ki ji ni tuje delo na tehničnih napravah.  

Kot električar boste opravljali vzdrževalna dela na objektih, napravah in infrastrukturi, vodili evidence 

in pripravljali poročila. Delo poteka na Smučarskem centru Cerkno. 

Od kandidatov pričakujemo vsaj srednjo tehnično izobrazbo z elektro področja. Zahtevan je vozniški 

izpit B kategorije in osnovna računalniška usposobljenost. Zaželen je tudi opravljen preizkus 

strokovne usposobljenosti za strojnika vlečnice. 

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas do 31.3.2022 z možnostjo 

podaljšanja, z rednim plačilom in možnostjo nastanitve. Z delom je mogoče pričeti takoj. 

 

Kandidati lahko več informacij prejmejo v kadrovski službi (Matej Obid) na elektronski pošti 

matej.obid@hotel-cerkno.si, kamor naj tudi pošljejo svojo prošnjo z življenjepisom. 

 

Vaše prijave pričakujemo do 15.10.2021. 

mailto:matej.obid@hotel-cerkno.si
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Cerkno, 1.10.2021 

 

RAZPIS 

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

 

Hotel Cerkno razpisuje prosto delovno mesto 

»ELEKTRONIK (m/ž)« 

 

Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv pozitivno naravnane in delovne osebe, ki jih ni strah poprijeti za 

raznolika dela.  

Delo elektronik zajema opravljanje vzdrževalnih del na elektronskih sklopih, objektih napravah in 

pripadajoči infrastrukturi na smučišču Cerkno. 

Od kandidatov pričakujemo izobrazbo elektro smeri, vozniški izpit B kategorije in izkušnje s podobnih 

področij. Prednost imajo kandidati z opravljenim preizkusom strokovne usposobljenosti za strojnika 

vlečnice 

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas do 31.3.2022 z možnostjo 

podaljšanja, z rednim plačilom in možnostjo nastanitve. Z delom je mogoče pričeti takoj. 

 

Kandidati lahko več informacij prejmejo v kadrovski službi (Matej Obid) na elektronski pošti 

matej.obid@hotel-cerkno.si, kamor naj tudi pošljejo svojo prošnjo z življenjepisom. 

 

Vaše prijave pričakujemo do 15.10.2021. 
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Cerkno, 1.10.2021 

RAZPIS 

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

 

Hotel Cerkno razpisuje prosti delovno mesto 

»HOTELSKA GOSPODINJA (m/ž)« 

 

Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv odgovorno in delovno osebo za delo hotelske gospodinje.  

Odgovorni boste za udobje gostov, tako da boste skrbeli za načrtovanje, organiziranje in kontroliranje 

dela sobaric, skrbeli za njihovo motiviranje in usposabljanje, vodili evidence, pripravljali poročila in 

deloma tudi opravljali njihovo delo. 

Od kandidatov pričakujemo poznavanje dela sobaric, najmanj srednješolsko izobrazbo, osnovno 

računalniško pismenost, znanje vsaj enega tujega jezika in izkušnje na področju vodenja manjšega 

kolektiva. 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev z možnostjo 

podaljšanja, s poskusnim delom 2 meseca, z rednim plačilom in možnostjo nastanitve. Z delom je 

mogoče pričeti takoj. 

 

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 pošljejo svojo prošnjo z življenjepisom. 

Vaše prijave pričakujemo do 15.11.2021. 

mailto:matej.obid@hotel-cerkno.si
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Cerkno, 1.10.2021 

RAZPIS 

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

 

Hotel Cerkno razpisuje prosto delovno mesto 

»NATAKAR (m/ž)« 

 

Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv pozitivno naravnane in delovne osebe, ki jih veseli delo v strežbi in 

stik z ljudmi.  

Kot natakar boste skrbeli za zadovoljstvo gostov, jim svetovali ter stregli jedi in pijačo, skrbeli za 

urejenost delovnega okolja. 

Od kandidatov pričakujemo predvsem veselje do dela v strežbi, s predhodnimi izkušnjami, znanjem 

dveh tujih jezikov in vozniškim izpitom B kategorije. Kandidati s poklicno izobrazbo iz gostinstva imajo 

prednost. 

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 6 mesecev z možnostjo 

podaljšanja, z rednim plačilom in možnostjo nastanitve. Z delom je mogoče pričeti takoj. 

 

Kandidati lahko več informacij prejmejo v kadrovski službi (Matej Obid) na elektronski pošti 

matej.obid@hotel-cerkno.si, kamor naj tudi pošljejo svojo prošnjo z življenjepisom. 

 

Vaše prijave pričakujemo do 15.10.2021. 
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Cerkno, 1.10.2021 

RAZPIS 

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

 

Hotel Cerkno razpisuje prosti delovno mesto 

»SOBARICA (m/ž)« 

 

Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv odgovorne in delovne osebe za delo sobaric.  

Skrbeli boste za udobje gostov tako, da boste poskrbeli za čiste in urejene prostore ter okolico, pranje 

in vzdrževanje hotelskega perila in vodenje evidenc. 

Zaželeno je, da imajo kandidati izkušnje s podobnih področij, znanje vsaj enega tujega jezika  in 

vozniški izpit B kategorije. 

Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 6 mesecev z možnostjo 

podaljšanja, z rednim plačilom in možnostjo nastanitve. Z delom je mogoče pričeti takoj. 

 

Kandidati lahko več informacij prejmejo v kadrovski službi (Matej Obid) na elektronski pošti 

matej.obid@hotel-cerkno.si, kamor naj tudi pošljejo svojo prošnjo z življenjepisom. 

 

Vaše prijave pričakujemo do 15.10.2021. 
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Cerkno, 1.10.2021 

RAZPIS 

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

 

Hotel Cerkno razpisuje prosto delovno mesto 

»STROJNIK VZDRŽEVALEC - ŽIČNIČAR (m/ž)« 

 

Hotel Cerkno vabi v svoj kolektiv delovno osebo, ki ji ni tuje delo na tehničnem področju.  

Delo strojnika vzdrževalca – žičničarja obsega upravljanje, nadzorovanje na delovanjem in 

vzdrževanje naprav, delo pri zasneževanju in urejanju smučišča, opravljanje vzdrževalnih del na 

objektih, okolici in pripadajoči infrastrukturi, vodenje evidenc in pripravljanje poročil. Delo poteka na 

Smučarskem centru Cerkno. 

Od kandidatov pričakujemo vsaj srednjo tehnično izobrazbo. Zahtevan je vozniški izpit B kategorije in 

opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za strojnika vlečnice. Kandidati z veljavno izkaznico 

»nadzornik smučišča« in/ali usposobljenostjo za upravljanje teptalca imajo prednost. 

Ponujamo delovno razmerje za določen čas do 31.3.2022 z možnostjo podaljšanja, s poskusnim 

delom 2 meseca, z rednim plačilom in možnostjo nastanitve. Z delom je mogoče pričeti takoj. 

 

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 15.10.2021. 

mailto:matej.obid@hotel-cerkno.si

