V skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS,št.. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT,
33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) javni zavod Zavod za turizem in kulturo Kranj, objavlja razpis za
zasedbo prostega delovnega mesta

TURISTIČNI INFORMATOR I – vodja TIC in trgovine s spominki m/ž
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 visoka strokovna izobrazba/prva bolonjska stopnja ustrezne smeri
 znanje enega svetovnega jezika,
 najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja turizma
Delovno področje:
 odgovoren za kakovostno informiranje in usmerjanje obiskovalcev Kranjske hiše
 odgovoren za pozitivno poslovanje trgovine s spominki
 odgovoren za urejanje izložb in TIC-a
 odgovoren za aktivno turistično prodajo v TIC-u
 vodi in koordinira delo v TIC-u in trgovine s spominki
 motivira sodelavce, uvajanje novih sodelavcev
 organiziranje turističnih vodenj na kranjski destinaciji
 vodenje evidenc in priprava dokumentacije za obračun pogodbenih delavcev in študentov
 spremljanje trendov zahtev obiskovalcev in prilagajanje storitev
 sodelovanje s področjem trženja za pripravo promocijskega materiala v TIC
 mentorstvo študentom in dijakom
 odgovoren za aktivno sodelovanje TIC-a pri organizaciji dogodkov ZTKK
 kontrola in oddajanje blagajniške gotovine na banko (blagajna TIC in terenska blagajna)
 izdajanje računov za vodenja, dobavitelje in ostale storitve
 usklajevanje načina prodaje kart v tujem imenu z računovodstvom
 skrb za atraktivni nabor izdelkov za trgovino s spominki
 iskanje novih dobaviteljev, artiklov
 usklajevanja in pogajanja z dobavitelji
 odgovoren za izvedbo inventure in beleženje zalog
 skrb za protokolarna darila in vodenje evidenc
 skrb za organizacijo eko tržnic ter priprava in izvedba delavnic
 odgovoren za raznos in distribucijo mesečnika
 odgovoren za vzdrževanje, hrambo ter izposojo koles
 druga dela po navodilu direktorja.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj,
3. življenjepis ter poleg formalne izobrazbe navedba tudi drugih pridobljenih znanj in veščin.
Izbrani/a kandidat/ka bo opravljal/a delo v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Glavni trg 2,
Kranj ter v primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces.

Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom
enega leta in s šestmesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja oz. sklenitve pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas. Ostali kandidati/ke bodo prejeli obvestila o neizbiri.
Kandidat/ka vloži prijavo po elektronski pošti, z označbo: »razpis za delovno mesto »TURISTIČNI
INFORMATOR I – vodja TIC in trgovine s spominki m/ž« na e-naslov: sara.likozar@visitkranj.si, in sicer
v roku 16 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje, Območna enota Kranj in spletni strani Zavoda za
turizem in kulturo Kranj, na naslovu: www.visitkranj.si. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je
bila na dan roka za oddajo (28.10.2021) poslana na e-naslov do 12. ure.

Informacije o izvedbi razpisa in delovnem področju: Sara Likozar, tel. št. 04 2380 455, e-pošta:
sara.likozar@visitkranj.si.

