
Objavljamo prosto delovno mesto  
Strokovni sodelavec 
 

Kot strokovni sodelavec boste pri nas prevzeli odgovornost. Ker, vaše naloge vključujejo: 
• skrb za nemoteno delovanje Turističnega društva Gorje in z njim povezanih 

dejavnosti na področju turizma 
• vodenje vzdrževalnih del  
• koordinacija nabave 
• priprava načrtov za investicijsko vzdrževalna dela 
• pridobivanje ponudb in sodelovanje v postopku priprav pogodb 
• koordinacija del in priprava programov 
• priprava poročil o izvedenih aktivnostih 
• predlaganje izboljšav in inovacij ter stalno uvajanje novosti 
• motiviranje, usposabljanje, optimizacija dela zaposlenih 
• vodenje administrativnih zadev, vezanih za nemoteno delovanje društva 
• notranja in zunanja korespondenca in organizacija sestankov  
• sodelovanje z direktorjem podjetja in Upravnim odborom TD Gorje 
• sposobnost hitrega prilagajanja spreminjajočemu se delovnemu okolju 

 

Za to delovno mesto prinašate s seboj: 
• vsaj 3 leta izkušenj na podobnem delovnem mestu ali dobro poznavanje  dela  

društva 
• strokovno usposobljenost - specializacija po višješolskem programu, visokošolski 

strokovni programi– VI/1 ali visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st) 
zaželena smer gradbeništvo, strojništvo, naravovarstvo, gozdarstvo ali druge 
tehnične usmeritve 

• organizacijski talent in timski duh 
• ciljno usmerjenost in proaktivnost 
• preciznost in urejenost ter fleksibilnost 
• komunikacijske sposobnosti in veselje pri delu z ljudmi 
• tekoče znanje angleškega jezika B2, zaželeno znanje dodatnega tujega jezika 

(nemščina, italijanščina, …) 
• samoiniciativnost 
• zanesljivost, odgovornost, natančnost 
• strokovno in kakovostno opravljanje naloge 

 
 

To vam prinašamo mi 
• delo v kreativnem okolju 
• vsestransko in zanimivo področje odgovornosti z ustvarjalno svobodo 
• razvojne možnosti 
• dobro delovno vzdušje 
• krizi odporno delovno mesto  
• pošteno plačilo 

 

 



Glavne naloge: 

• spremljanje in pregledovanje realizacije izvedenih delovnih nalogov 
• terminsko pregledovanje nalog 
• oskrbovanje zaposlenih z delovno opremo in skrb za varstvo pri delu 
• koordinacija načrtovanih nalog 
• sodelovanje z direktorjem podjetja in UO TD Gorje 
• podpora in sodelovanje z ostalimi službami znotraj TD Gorje 
• organizacija tehničnega oddelka 
• nadzor nad delom na terenu in zagotavljanje podpornih procesov 
• priprava analiz in poročil 
• druga dela po nalogu nadrejenega, v okviru del in nalog za katere je delovno in 

strokovno usposobljen 
 
Motivirani  zaposleni,  ki so   se  pripravljeni  hitro  in  kvalitetno  odzivati  na  spremembe so  
nam  pomembni. Tako kot enake možnosti za vse in raznolikost! 
Veselimo se srečanja z vami! 

 
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za polni delovni čas, s poskusnim 
delom 6 mesecev in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. 

Kraj opravljanja dela: Podhom in Zgornje Gorje, občasno  delo  od doma 

Prijave na razpisano delovno mesto sprejemamo do 01.06.2022 na naslov Turistično društvo 
Gorje, Podhom 80, 4247 Zgornje Gorje 

 

 


