
 

 

 
 

 

 RAZPIS ZA DELOVNO MESTO  

 

KONGO HOTEL 4* v Grosuplju vabi v svojo ekipo zanesljivo, komunikativno, pripravljeno prijeti za vsako delo 

hkrati pa tudi kreativno, samoiniciativno, urejeno ter prijazno osebo za delovno mesto: 
 

»HOTELSKI RECEPTOR/KA«. 
 

Začetek dela: junij 2017  

Trajanje dela: po dogovoru, dalj časa 

Delovni čas: triizmensko (dopoldne, popoldne, ponoči - večinski del ponoči v petek, sobota ter nedelja)  

Plačilo: 5,33 EUR bruto na uro / 4,50 EUR neto na uro  

Uvajanje: ni plačano, minimalno 24 ur lahko tudi dlje (odvisno od posameznika) 

Lokacija opravljanja dela: Ljubljanska 65, Grosuplje, Slovenija 
 

Obseg dela: 

- komunicira in ureja zadeve z gosti, s sodelavci ter s poslovnimi partnerji,  

- sprejema goste in jih razporeja v sobe, vodi evidence sob in gostov,  

- prijavlja goste na policijo, izdaja račune, vnaša rezervacije, zaključki, izpis poročil ipd. administracija, 

- po potrebi pomoč v različnih oddelkih v objektu Kongo ter 

- skrb za nemoten potek pranja hotelskih brisač. 
 

Nudimo:  

- nove izzive ter spoznavanje in mreženje  z različnimi profili ljudi na delovnem mestu,  

- možnost osebnostnega in kariernega razvoja ter delo v več-kulturnem okolju.  
 

Pogoji, zahteve:  

- polnoletnost ter status študenta, 

- obvladovanje MS Office programov (Excel ter Word) ter splošna računalniška pismenost, 

- dobro znanje angleškega ter slovenskega jezika (pisano, slušno ter govorno razumevanje), 

- osnovno znanje vsaj enega izmed slednjih jezikov: bosanščina, črnogorščina, hrvaščina ali srbščina, 

- vozniški izpit B kategorije ter lasten prevoz oziroma kraj bivanja Grosuplje ter 

- pripravljenost na delo v dveh izmenah in turnusih do 12 ur. 
 

Prednosti pri izbiri: 

- delovne izkušnje na sorodnem delovnem mestu (priporočeni referenčni kontakti), 

- dobro govorno, slušno in pisno sporazumevanje v nemškem ali/in italijanskem jeziku, 

- nekadilec ter 

- strokovna izobrazba turistične smeri.  

 

Zainteresirane kandidate in kandidatke vabimo, da svoj življenjepis (priporočamo Europass) pošljete po 

elektronski pošti na miha.arko@kongo.si. Priporočeno je, če življenjepisu priložite tudi vašo fotografijo.  

 

Kontakt: Miha Arko | Telefon: 041 894 003 | E-mail: miha.arko@kongo.si | Naslov: Ljubljanska 65, Grosuplje  


