Direktor podjetja
Turistično društvo Gorje, ki skrbi za
kvalitetno doživljanje naravnih
znamenitostmi in zanimivosti na
področju Gorij, med katerimi je vsekakor
najbolj prepoznavna soteska Vintar, bo v
naslednjem letu praznovalo 130 letnico
obstoja in delovanja. Soteska Vintgar je
svetovno prepoznan naravni fenomen, ki
vsako leto v Slovenijo privabi številne
obiskovalce.
Zaradi še boljše razpoznavnosti,
profesionalnega, celostnega pristopa in
razvoja turizma na območju občine Gorje
TD razpisuje prosto delovno mesto
direktor podjetja Soteska Vintgar,
turizem, gostinstvo in druge dejavnosti
d.o.o.
Prvinska idila ob vznožju Alp.
https://vintgar.si/

Medse vabimo novega sodelavca ali sodelavko na delovnem mestu direktorja podjetja
SOTESKA VINTGAR turizem, gostinstvo in druge dejavnosti, d.o.o., ki bo strateška vez med
upravnim odborom (UO) TD Gorje in bo vodil podjetje.
Če odlično poznaš prodajo in marketing turističnih destinacij in ti vodenje ter motiviranje
sodelavcev nista tuja, si odgovorna, samoiniciativna, odločna oseba s strateškim
razmišljanjem, potem se nam predstavi.
OPIS DEL IN NALOG NA DELOVNEM MESTU:
• vodenje, organiziranje in koordinacija dela d.o.o. in UO TD Gorje ter spremljanje
realizacije
• prodaja in marketing turističnih produktov
• vodenje administrativno pravnih zadev, vezanih na upravljanje podjetja
• priprava finančnih poročil in strateških načrtov delovanja podjetja
• vodenje dela v skladu s strateškimi, poslovnimi in operativnimi načrti podjetja
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analiziranje obstoječih in novih potencialnih trgov
usklajevanje opravljanja nalog vodstva
pridobivanje ponudb in sodelovanje v postopku priprav pogodb
sledenje in priprava dokumentacije na razpise povezane z razvojem turistične
dejavnosti
notranja in zunanja korespondenca in organizacija sestankov
urejanje osnovnih pravnih, kadrovskih in splošnih zadev
predlaganje izboljšav in inovacij ter stalno uvajanje novosti
motiviranje, usposabljanje, optimizacija dela zaposlenih
pripravljanje operativnih planov ter sodelovanje pri pripravi strateških razvojnih
projektov
vodenje evidenc, priprava analiz, poročil ter prezentacij
zastopanje podjetja v širši javnosti
sposobnost hitrega prilagajanja spreminjajočemu se delovnemu okolju.

IZOBRAZBA IN DELOVNE IZKUŠNJE:
• specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program – VII ali
magisterij stroke (2. bol. st.) zaželena smer turizem, pravo, menedžment in
ekonomija
• vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja vodenja
• znanje slovenskega jezika in visoka raven znanja angleškega jezika – C1, prednost
bodo imeli kandidati, ki znajo še drugi svetovni jezik na stopnji B2 (nemški, italijanski,
…)
• organizacijski talent in timski duh
• ciljno usmerjenost in proaktivnost
• preciznost in urejenost ter fleksibilnost
• komunikacijsko sposobnost in veselje v delu z ljudmi
• dobra usposobljenost za delo z urejevalniki besedil, preglednicami, medmrežjem,
elektronsko pošto
• samoiniciativnost
• zanesljivost, odgovornost, natančnost
Kje: Zgornje Gorje, Podhom
Kaj: Vodenje podjetja
Kako: Individualna pogodba
TO VAM PRINAŠAMO MI:
• vsestransko in zanimivo področje odgovornosti z ustvarjalno svobodo
• dobro delovno vzdušje in delo v kreativnem okolju
• razvojne možnosti
• krizi odporno delovno mesto
• pošteno plačilo.

Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na razpis priložiti program poslovnega in
programskega razvoja podjetja. Od kandidata pričakujemo tudi podroben življenjepis, iz
katerega so razvidni podatki o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev na razpisano delovno
mesto ter morebitne druge kompetence, predvsem poznavanje menedžmenta v turizmu in z
njim povezanih dejavnosti.
Visoko usposobljeni in motivirani zaposleni so nam pomembni, zato z veseljem
pričakujemo vaš odziv.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za polovični delovni čas, s poskusnim
delom 6 mesecev in možnostjo zaposlitve za 4 letni mandat.

Kandidati svoje vloge oddajo na naslov Turistično društvo Gorje, Podhom 80, 4247 Zg. Gorje
do 30.06. 2022

