Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (ZTS). S 6600 člani smo največja mladinska
organizacija v Sloveniji. Naše poslanstvo je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih, doseganju
njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih
posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih in solkidarnih članov svoje lokalne, državne in
mednarodne skupnosti.
ZTS, lastnica Taborniškega centra v Bohinju (osrednjega izobraževalnega centra slovenskih tabornikov z
dolgoletno tradicijo), z namenom popestritve ekipe, vabi v svoje vrste

POMOČNIKA/POMOČNICO KUHARJA V TABORNIŠKEM CENTRU BOHINJ
Področje dela:
§
§
§
§

pomoč pri pripravi obrokov za goste (zajtrki, kosila in večerje),
pomoč pri naročanju in prevzemu živil ter ostalih potrebnih sestavin za pripravo jedi,
skrb za red in čistočo v kuhinji in jedilnici.
delo s prostovoljci

Pričakujemo:
§
§
§
§

veselje do opravljanja dela,
sposobnost sodelovanja v timu, prilagodljivost, delavnost, zanesljivost in urejenost,
vztrajnost, in odgovornost, da stvari izpeljete do konca.
veliko dobre energije

Nudimo:
§
§
§
§

urejeno delovno okolje, urejeni odnosi in zanesljivo plačilo,
brezplačno bivanje v Bohinju in v prostem času možnost sodelovanja v različnih taborniških programih
in aktivnostih,
priložnosti za osebni in strokovni razvoj,
delo za določen čas poletne sezone (maj – oktober) in priložnost za sklenitev občasnega sodelovanje
za krajša obdobja.

Opcija sofinanciranja za dolgotrajno brezposelne:

Delovno mesto lahko vključimo v program javnih del. V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni,
ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot
dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne
politike zaposlovanja. Več informacij je dostopnih na:
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2022.

Bivanje v GŠ Bohinj je poleg dela lahko tudi čarobno. Saj vemo – Ukanc je na koncu sveta in najlepše se pusti za
konec. Zares je lepo.

V kolikor vas je oglas pritegnil in bi želeli sprejeti poletni izziv vodenja kuhinje v Taborniškem centru Bohinj,
nam pošljite prijavo s kratko predstavitvijo na tajnik@taborniki.si do 31. 12. 2021. Za dodatna vprašanja smo
vam z veseljem na voljo na 01 300 08 20.

