JZ SONČNI KANIN, DVOR 43, 5230 BOVEC

OBJAVA ZA PROSTA DELOVNA MESTA, 8. 5. 2019

BOVEC, 8. 5. 2019

JAVNI ZAVOD SONČNI KANIN, DVOR 43, 5230 BOVEC
OBJAVLJA PROSTA DELOVNA MESTA

ROK PRIJAVE: najkasneje do 31.5.2019 do 24.00 ure.
NAČIN PRIJAVE:
- osebno vložena prijava na sedež javnega zavoda na naslovu Dvor 43, Bovec (upravna
stavba na spodnji, A-postaji Kaninskih žičnic) najkasneje do dne 31.5.2019 do 15.00 ure,
- vloga, oddana s priporočeno pošto s poštnim žigom na naslov: Javni zavod Sončni Kanin,
Dvor 43, 5230 Bovec najpozneje dne 30.5.2019,
- vloga, oddana po elektronski pošti na e-naslov: tajnistvo@kanin.si, najpozneje do dne
31.5.2019 do 15.00 ure.
VLOGE NAJ VSEBUJEJO:
- spremni dopis prijave, iz katerega je razvidno, na katero razpisano delovno mesto se
prijavljate s pojasnilom prilog, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev; v njem naj
bodo navedene tudi morebitne zdravstvene omejitve,
- kratek življenjepis z osebno predstavitvijo, iz katere bo mogoče razbrati primernost za
opravljanje razpisanega dela, skupaj z opisom delovnih izkušenj, ki se nanašajo na vsebino
delovnega mesta, na katerega se vlagatelj prijavlja,
- fotokopijo potrdila o doseženi izobrazbi,
- zahtevana dokazila o opravljenih usposabljanjih, če so pogoj za opravljanje dela, ter druga
dokazila, če so zahtevana v besedilu natečaja,
- druga dokazila, če vlagatelj meni, da z njimi podpre svojo prijavo.
Kontaktna oseba za dajanje informacij:
- Nataša Bartol, tel. 041 313 189
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OBJAVA ZA PROSTA DELOVNA MESTA, 8. 5. 2019

RAZPISANA SO DELOVNA MESTA, KOT SLEDI:
1. VODJA OBRATOVANJA VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC (zaporedna št. v Katalogu DM JZ Sončni
Kanin: 2)
Šifra DM po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v javni upravi: I 015062
Zahtevani pogoji:
Izobrazba: V stopnja - srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba.
Delovne izkušnje: vsaj 3 leta delovnih izkušenj z zahtevano izobrazbo.
Znanje tujih jezikov: znanje vsaj enega svetovnega jezika, ki ga je kandidat pridobil skozi
izobraževalni proces na najmanj V. stopnji izobrazbe.
Posebna znanja in veščine: sposobnost organizacije dela in vodenja delovne skupine, poznavanje
žičniških naprav in priprav za delo, poznavanje organizacije dela na smučišču, poznavanje Word
Office programov, komunikativnost, opravljen izpit za strojnika žičnic. Opravljen izpit za vodjo
obratovanja krožnih žičnic.
Odgovornost za delo: odgovornost za vodenje delovne skupine, točnost, ažurnost in strokovnost
dela, varovanje osebnih podatkov.
Osnove za delo: zakonska določila in akti zavoda, sklepi sveta zavoda, odredbe in navodila direktorja
zavoda.
Napori pri delu: umski in fizični napor, delo izven rednega delovnega časa.
Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost.
Varnost pri delu: uporaba zaščitnih sredstev, delovna obleka.
Nadrejenost/podrejenost – nadrejen delavcem na žičniških napravah, podrejen neposredno vodji
direktorju javnega zavoda.
Poskusno delo: /
Odpovedni rok: skladno s 94. členom ZDR 1.
Dela in naloge:
• organizira in vodi delo v zvezi z obratovanjem vlečnic in krožnih žičnic,
• nadzira delo delavcev pri obratovanju vlečnic in krožnih žičnic,
• skrbi za nemoteno obratovanje žičniških naprav, tehnike, voznega parka in delovnih naprav,
• skrbi za nabavo repromateriala, nadomestnih delov v skladu z navodili vodje tehničnega
oddelka,
• pripravlja program dela v zvezi z obratovanjem žičniških naprav, tehnike, voznega parka in
delovnih naprav,
• organizira in kontrolira teptanje snega, reševanje, službo prve pomoči,
• organizira in vodi reševanja obiskovalcev,
• odgovoren za vzdrževanje strojnega vzdrževanja in odgovarja za izvajanje pravilnega
vzdrževanja,
• skrbi za vzdrževanje sistema za vozovnice,
• vodi vse potrebne evidence in pripravlja poročila o delu, skrbi za urejenost delovnega mesta
in osebno urejenost,
• opravlja druga sorodna dela po nalogu direktorja javnega zavoda.
Delovno mesto je razpisano za določen čas s polnim delovnim časom za poletno sezono do 30. 9.
2019 z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Razpisani sta 2 delovni mesti.
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OBJAVA ZA PROSTA DELOVNA MESTA, 8. 5. 2019

2. STROJNIK VLEČNIC IN KROŽNIH ŽIČNIC (zaporedna v Katalogu DM JZ Sončni Kanin: 4)
Šifra DM po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v javni upravi: I 014009
Zahtevani pogoji:
Izobrazba: IV stopnja – srednja poklicna izobrazba 14001.
Delovne izkušnje: vsaj 3 leta delovnih izkušenj z zahtevano izobrazbo.
Znanje tujih jezikov: znanje vsaj enega svetovnega jezika, ki ga je kandidat pridobil skozi
izobraževalni proces na najmanj IV. stopnji izobrazbe.
Posebna znanja in veščine: poznavanje žičniških naprav in priprav za delo, poznavanje organizacije
dela na smučišču, komunikativnost.
Odgovornost za delo: točnost, ažurnost in strokovnost dela, varovanje osebnih podatkov.
Osnove za delo: zakonska določila in akti zavoda, sklepi sveta zavoda, odredbe in navodila direktorja
zavoda in vodje tehničnega oddelka V.
Napori pri delu: umski in fizični napor, delo izven rednega delovnega časa.
Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost.
Varnost pri delu: uporaba zaščitnih sredstev, delovna obleka.
Nadrejenost/podrejenost: podrejen neposredno vodji obratovanja vlečnic in krožnih žičnic in
direktorju javnega zavoda.
Odpovedni rok: Skladno s 94. členom ZDR 1.
Dela in naloge:
• opravlja delo v zvezi z obratovanjem vlečnic in krožnih žičnic,
• skrbi za nemoteno obratovanje žičniških naprav, tehnike, voznega parka in delovnih naprav,
• skrbi za nabavo repromateriala, nadomestnih delov v skladu z navodili vodje tehničnega
oddelka oz. vodje obratovanja vlečnic in krožnih žičnic,
• pripravlja program dela v zvezi z obratovanjem žičniških naprav, tehnike, voznega parka in
delovnih naprav,
• upravlja in nadzoruje žičniške naprave,
• opravlja dežurstva na D postaji KKŽ,
• skrbi za nemoten pretok smučarjev na smučišču,
• skrbi za vzdrževanje sistema za vozovnice,
• vodi vse potrebne evidence in pripravlja poročila o delu,
• skrbi za urejenost delovnega mesta in osebno urejenost,
• po koncu smučarske in poletne sezone opravlja tudi vzdrževalna dela na žičniških napravah,
• opravlja druga sorodna dela po nalogu direktorja javnega zavoda.
Delovno mesto je razpisano za določen čas s polnim delovnim časom za poletno sezono do 30. 9.
2019 z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Razpisanih je 6 delovnih mest.
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OBJAVA ZA PROSTA DELOVNA MESTA, 8. 5. 2019

3. NATAKAR IV (zaporedna št. v Katalogu DM JZ Sončni Kanin: 7)
Šifra DM po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v javni upravi: J 034042
Zahtevani pogoji:
Izobrazba: IV stopnja - srednja poklicna izobrazba 14001.
Delovne izkušnje: vsaj šest mesecev delovnih izkušenj z zahtevano izobrazbo.
Znanje tujih jezikov: znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Posebna znanja in veščine: poznavanje standardov dela v gostinstvu, poznavanje Word Office
programov, komunikativnost, prijaznost, opravljen izpit iz HACCP-a.
Odgovornost za delo: točnost, ažurnost in strokovnost dela, varovanje osebnih podatkov
Osnove za delo: zakonska določila in akti zavoda, sklepi sveta zavoda, odredbe in navodila direktorja
zavoda.
Napori pri delu: umski in fizični napor, delo izven rednega delovnega časa.
Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost.
Varnost pri delu: brez nevarnosti.
Nadrejenost/podrejenost: podrejen direktorju javnega zavoda, delovodji.
Poskusno delo: /
Odpovedni rok: Skladno s 94. členom ZDR 1
Dela in naloge:
•
Pomaga pri oblikovanju ponudbe pijače in napitkov v gostinskih obratih, ki jih upravlja javni
zavod,
•
streže pijačo, napitke in hrano,
•
zaračunava postreženo blago in izdaja račune za opravljeno storitev,
•
pripravlja podatke za dnevni obračun porabljene pijače in napitkov in sproti pregleduje
zaloge,
•
opravlja inventurne popise blaga,
•
skrbi za nabavo potrebnih artiklov za ponudbo pijače in napitkov v gostinskih obratih, ki jih
upravlja zavod,
•
skrbi za nemoteno obratovanje vseh delovnih priprav, naprav in inventarja za šankom,
•
vodi vse potrebne evidence in pripravlja poročila o delu,
•
skrbi za higiensko ustreznost v skladu s standardi HACCP,
•
skrbi za urejenost delovnega mesta in osebno urejenost,
•
opravlja druga sorodna dela po nalogu nadrejenega delavca.
Delovno mesto je razpisano za določen čas s polnim delovnim časom za poletno sezono do
30.9.2019 z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Razpisana so 3 delovna mesta.
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4. KUHAR IV (zaporedna št. v Katalogu DM JZ Sončni Kanin: 8)
Šifra DM po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v javni upravi: J 034030
Zahtevani pogoji:
Izobrazba: IV stopnja - srednja poklicna izobrazba 14001.
Delovne izkušnje: vsaj eno leto delovnih izkušenj z zahtevano izobrazbo.
Znanje tujih jezikov: pasivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Posebna znanja in veščine: poznavanje standardov dela v gostinstvu, poznavanje Word Office
programov, komunikativnost, opravljen izpit iz HACCP-a.
Odgovornost za delo: točnost, ažurnost in strokovnost dela, varovanje osebnih podatkov.
Osnove za delo: zakonska določila in akti zavoda, sklepi sveta zavoda, odredbe in navodila direktorja
zavoda.
Napori pri delu: umski in fizični napor, delo izven rednega delovnega časa.
Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost.
Varnost pri delu: /
Nadrejenost/podrejenost : podrejen direktorju javnega zavoda.
Poskusno delo: /
Odpovedni rok: skladno s 94. členom ZDR 1.
Dela in naloge:
• Pomaga pri oblikovanju ponudbo hrane v kuhinji,
• pripravi in očisti živila ali pa to delo razporedi pomožnemu osebju v kuhinji,
• pripravi ali izdeluje hladne in tople jedi ter sladice po dnevnih menijih in po jedilnem listu,
• pripravlja podatke za dnevni obračun porabljenih živil, obrokov hrane in sproti pregleduje
zaloge,
• opravlja inventurne popise blaga,
• pomaga pri pripravi jedilnih listov, dnevnih menijev ter kalkulacij za posamezna jedila ali
obroke,
• skrbi za nabavo potrebnih surovin, polizdelkov, izdelkov in artiklov, potrebnih za ponudbo
hrane v gostinskih obratih, ki jih upravlja zavod,
• skrbi za nemoteno obratovanje vseh delovnih priprav, naprav in inventarja v kuhinji,
• skrbi za higiensko ustreznost in neoporečnost živil v skladu s standardi HACCP,
• vodi vse potrebne evidence in pripravlja poročila o delu,
• skrbi za urejenost delovnega mesta in osebno urejenost,
• opravlja druga sorodna dela po nalogu nadrejenega delavca.
Delovno mesto je razpisano za določen čas s polnim delovnim časom za poletno sezono do
30.9.2019 z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Razpisano je 1 delovno mesto.
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5. ČISTILKA I (zaporedna št. v Katalogu DM JZ Sončni Kanin: 12)
Šifra DM po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v javni upravi: J 031001
Zahtevani pogoji:
Izobrazba: II stopnja - popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 12001.
Delovne izkušnje: eno leto delovnih izkušenj.
Znanje tujih jezikov: pasivno znanje enega svetovnega jezika.
Posebna znanja in veščine: poznavanje standardov dela v gostinstvu, komunikativnost, opravljen
izpit iz HACCP-a.
Odgovornost za delo: točnost, ažurnost in strokovnost dela, varovanje osebnih podatkov.
Osnove za delo: zakonska določila in akti zavoda, sklepi sveta zavoda, odredbe in navodila direktorja
zavoda.
Napori pri delu: umski in fizični napor, delo izven rednega delovnega časa.
Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost.
Varnost pri delu: brez nevarnosti.
Nadrejenost/podrejenost – podrejen direktorju javnega zavoda, delovodji.
Poskusno delo: /
Odpovedni rok: skladno s 94.členom ZDR 1
Dela in naloge:
• skrbi za čistočo vseh prostorov, kjer se izvaja gostinska dejavnost,
• skrbi za higiensko ustreznost,
• pomaga pri pripravi in čiščenju živil,
• pomaga pri serviranju in deserviranju živil,
• pomaga pri pripravi jedi in nabavi surovin,
• opravlja druga sorodna dela po nalogu direktorja zavoda.
Delovno mesto je razpisano za določen čas s polnim delovnim časom za poletno sezono do
30.9.2019 z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Razpisano je 1 delovno mesto.
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6. KOMERCIALIST VI (zaporedna št. v Katalogu DM JZ Sončni Kanin: 15)
Šifra DM po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v javni upravi: J 016017
Zahtevani pogoji:
Izobrazba: VI stopnja višješolski program (do1994), višješolski strokovni program VI stopnja 16001.
Delovne izkušnje: eno leto.
Znanje tujih jezikov: aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov.
Posebna znanja in veščine: poznavanje standardov dela v pisarniškem poslovanju, poznavanje Word
Office programov, komunikativnost, prijaznost, izpit voznika B kategorije.
Odgovornost za delo: točnost, ažurnost in strokovnost dela, varovanje osebnih podatkov.
Osnove za delo: zakonska določila in akti zavoda, sklepi sveta zavoda, odredbe in navodila direktorja
zavoda.
Napori pri delu: umski napor.
Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost.
Varnost pri delu: brez nevarnosti.
Nadrejenost/podrejenost – podrejen direktorju javnega zavoda.
Poskusno delo: /
Odpovedni rok: skladno s 94. členom ZDR 1.
Dela in naloge:
• izvajanje promocijskih aktivnosti na domačem in tujem trgu,
• sodelovanje pri spremljanju in analiziranju učinkov promocijskih in tržnih aktivnosti in
pripravljanje ustreznih poročil,
• sodelovanje pri pripravi pavšalnih ponudb oz. paketov in izvajanje njihovega trženja,
• sodelovanje pri pripravi promocijskega materiala javnega zavoda,
• vodenje evidence porabe promocijskega materiala,
• sodelovanje in priprava promocijskih oglasov v javnih medijih,
• sodelovanje in priprava tiskanega informacijskega materiala,
• sodelovanje pri aktivnostih tržnega komuniciranja,
• priprava letnega programa dela na področju trženja in prodaje kart,
• druga sorodna dela po nalogu direktorja.

Delovno mesto je razpisano za določen čas s polnim delovnim časom za poletno sezono do
30.9.2019 z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Razpisano je 1 delovno mesto.
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7. RAČUNOVODJA VI (zaporedna št. v Katalogu DM JZ Sončni Kanin: 19)
Šifra DM po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v javni upravi: J 016027
Zahtevani pogoji:
Izobrazba: VI stopnja višješolski program (do1994), višješolski strokovni program VI stopnja 16001.
Delovne izkušnje: eno leto.
Znanje tujih jezikov: aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov.
Posebna znanja in veščine: poznavanje standardov dela v pisarniškem poslovanju, poznavanje Word
Office programov, komunikativnost, prijaznost.
Odgovornost za delo: točnost, ažurnost in strokovnost dela, varovanje osebnih podatkov.
Osnove za delo: zakonska določila in akti zavoda, sklepi sveta zavoda, odredbe in navodila direktorja
zavoda.
Napori pri delu: umski napor.
Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost.
Varnost pri delu: brez nevarnosti.
Nadrejenost/podrejenost – podrejen direktorju javnega zavoda.
Poskusno delo: /
Odpovedni rok: skladno s 94. členom ZDR 1.
Dela in naloge:
• sestava bilanc, računovodskih poročil ter poslovnih in finančnih naročil,
• sprejem in izstavljanje knjigovodskih listin,
• spremljava nabave opreme in drugih osnovnih sredstev,
• vplačila in izplačila na poslovni račun zavoda in iz njega,
• računovodska spremljava nabave in prodaje blaga in storitev in drugih poslovnih dogodkov,
• obračun plač zaposlenim,
• preverjanje usklajenosti podatkov med poslovnimi knjigami,
• vodenje predpisanih evidenc in arhivov,
• analizam obdelava podatkov, priprava poročil,
• skrb za arhiv in dokumentacijo,
• ostala sorodna dela po nalogu direktorja zavoda.

Delovno mesto je razpisano za določen čas s polnim delovnim časom do 30. 9. 2019 z možnostjo
podaljšanja za nedoločen čas.
Razpisano je 1 delovno mesto.
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8. BLAGAJNIK V (zaporedna št. v Katalogu DM JZ Sončni Kanin: 5)
Šifra DM po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v javni upravi: J 015002
Zahtevani pogoji:
Izobrazba: V stopnja - srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba 15001.
Delovne izkušnje: eno leto.
Znanje tujih jezikov: aktivno znanje vsaj dveh svetovnih jezikov.
Posebna znanja in veščine: poznavanje standardov dela v pisarniškem poslovanju, poznavanje Word
Office programov, komunikativnost, prijaznost.
Odgovornost za delo: točnost, ažurnost in strokovnost dela, varovanje osebnih podatkov.
Osnove za delo: zakonska določila in akti zavoda, sklepi sveta zavoda, odredbe in navodila direktorja
zavoda.
Napori pri delu: umski napor.
Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost.
Varnost pri delu: brez nevarnosti.
Nadrejenost/podrejenost – podrejen direktorju javnega zavoda.
Poskusno delo: /
Odpovedni rok: skladno s 94. členom ZDR 1.
Dela in naloge:
• prodaja kart na blagajni,
• vodi predpisane evidence in arhive,
• opravlja potrebno pisarniško poslovanje,
• opravlja druga sorodna dela po nalogu direktorja zavoda.

Delovno mesto je razpisano za določen čas s polnim delovnim časom do 30. 9. 2019 z možnostjo
podaljšanja za nedoločen čas.
Delovno mesto je razpisano za določen čas s polovičnim delovnim časom do 30. 9. 2019 z
možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Razpisano je 1 delovno mesto.
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9. BLAGAJNIK IV (zaporedna št. v Katalogu DM JZ Sončni Kanin: 8)
Šifra DM po katalogu funkcij, delovnih mest in nazivov v javni upravi: J 014001
Zahtevani pogoji:
Izobrazba: IV stopnja - najmanj srednja poklicna izobrazba 14001.
Delovne izkušnje: eno leto.
Znanje tujih jezikov: aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Posebna znanja in veščine: poznavanje standardov dela v gostinstvu, poznavanje Word Office
programov, komunikativnost, prijaznost.
Odgovornost za delo: točnost, ažurnost in strokovnost dela, varovanje osebnih podatkov.
Osnove za delo: zakonska določila in akti zavoda, sklepi sveta zavoda, odredbe in navodila direktorja
zavoda.
Napori pri delu: umski napor, delo izven rednega delovnega časa.
Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost.
Varnost pri delu: brez nevarnosti.
Nadrejenost/podrejenost – podrejen direktorju javnega zavoda.
Poskusno delo: /
Odpovedni rok: skladno s 94. členom ZDR 1.
Dela in naloge:
• zaračunava hrano in pijačo v gostinskih lokalih, ki jih upravlja javni zavod,
• izdaja račune za opravljeno storitev,
• po potrebi streže pijačo, napitke in hrano,
• vodi vse potrebne evidence in pripravlja poročila o delu,
• skrbi za urejenost delovnega mesta in osebno urejenost,
• opravlja druga sorodna dela po nalogu direktorja zavoda.

Delovno mesto je razpisano za določen čas s polnim delovnim časom do 30. 9. 2019 z možnostjo
podaljšanja za nedoločen čas.
Razpisano je 1 delovno mesto.

Javni zavod Sončni Kanin
direktor:
Rok Ovsenik
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