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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: MF42842    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 1622935000 šifra SKD: 84.130 

 TURIZEM LJUBLJANA 
 KREKOV TRG 10 
 1000 LJUBLJANA 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  2400  LJUBLJANA   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  2   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  TURISTIČNI INFORMATOR II - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  POSREDOVANJE NAJRAZLIČNEJŠIH TURISTIČNIH IN SPLOŠNIH INFORMACIJ IN 
PROMOCIJSKIH GRADIV PREDVSEM  O LJUBLJANI, PA TUDI O SLOVENIJI. VODENJE POTREBNIH 
STATISTIČNIH PODATKOV IN EVIDENC, PRODAJA TURISTIČNIH STORITEV, IZVAJANJE REZERVACIJ IN 
BOOKINGA, PRODAJA SPOMINKOV IN DRUGIH PROMOCIJSKIH MATERIALOV, KI NISO NAMENJENI 
BREZPLAČNI DELITVI, ZAKLJUČEVANJE BLAGAJNE IN IZDELOVANJE POTREBNIH POROČIL.   
 
 
Izobrazba po Klasius:   161  višješolska (prejšnja), višja strokovna, 812  Potovanja, turizem, 
prosti čas   
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  3 leta   Poskusno delo:  2 meseca   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:     
 
Zahtevano znanje jezikov:   AN - angleški jezik  razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, IT - 

italijanski jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro, SL - 
slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče   

Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z 
bazami podatkov - 1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno   

 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Prednost pri izbiri bodo imeli 
kandidati, ki: imajo poleg angleščine in italijanščine aktivno znanje več svetovnih jezikov poznajo področje 
turističnih produktov in ponudbe Ljubljane so komunikativni in imajo veselje za delo z ljudmi. Poznajo 
blagajniško poslovanje, imajo sposobnost timskega dela.   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Rok za prijavo kandidatov:  12  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  DARJA BRANK, 306 45 74, darja.brank@visitljubljana.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  2 meseca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum sprejema prijave:  26.5.2015  Datum objave v prostorih zavoda:  27.5.2015   


