Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 c, 4280 Kranjska Gora, na podlagi 22. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, 103/2007 in 83/2009) objavlja javni
razpis za delovno mesto
TURISTIČNI INFORMATOR III – ORGANIZATOR TRGOVINSKE DEJAVNOSTI
Kandidati, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
najmanj Srednješolska izobrazba ekonomske, turistične ali druge družboslovne smeri
vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih
poznavanje programov za oblikovanje besedil na PC
znanje angleškega, nemškega in italijanskega jezika
komunikativnost.
Naloge delovnega mesta so naslednje:
- Izvajanje delovanja turistično informacijskega centra
- Izvajanje blagajniškega poslovanja, pobiranje vstopnin in priprava finančnih evidenc
- Prodaja in vodenje evidence trgovskega in ostalega blaga
- Naročanje trgovskega blaga, spremljanje novosti na trgu.
- Informiranje stacionarnih, dnevnih in potencialnih gostov o ponudbi območja
- Priprava in izvedba odgovorov na vprašanja (mail, pošta,.. )
- Izvajanje anketiranja obiskovalcev
- Oblikovanje, ažuriranje in vzdrževanje informacijskega sistema
- Zbiranje, obdelava in analiziranje podatkov o turističnem prometu
- Zbiranje, obdelava in analiziranje podatkov o turistični ponudbi in ponudnikih
- Spremljanje in analiziranje trendov v turizmu
- Zbiranje, obdelava in analiziranje vseh drugih podatkov, potrebnih za marketinške in
druge analize s področja dejavnosti zavoda
- Tekoče analiziranje konkurenčne situacije turističnega območja
- Skrb za informacijski in rezervacijski sistem
- Opravljanje drugih nalog z delovnega področja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
morajo biti državljani Republike Slovenije,
ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava na razpis mora vsebovati:
- fotokopijo osebnega dokumenta,
- overjeno fotokopijo potrdil o izobrazbi,
- opis delovnih izkušenj in priloge (fotokopijo delovne knjižice…), iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj,
- dokazila o znanju tujih jezikov,
- življenjepis kandidata, v katerem naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi vsa
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil,

-

-

potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,

Kandidati pošljejo prijave z zahtevanimi dokazili in izjavami, na e-naslov:
sabina.zerjav@kranjska-gora.eu , in sicer v roku štirinajst dni po objavi tega javnega
razpisa, na spletni strani javnega zavoda Turizem Kranjska Gora ter na Zavodu za
zaposlovanje, Območna enota Jesenice.
Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas 12 mesecev, s
polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v prostorih
javnega zavoda Turizem Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1c, Kranjska Gora ter v primeru
potrebe na podlagi napotitve tudi v kraju napotitve.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 7 dneh od dneva izbire.
Informacije glede javnega razpisa lahko dobite vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro na
telefonski številki 04 588 50 21.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Štev.: 1
Datum: 03.05.2022
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Blaž Veber

