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Pridruzi se kreativnemu timu in skupaj
z nami ustvarjaj kulinaricne zgodbe!
ORGANIZATOR DOGODKOV (m/ž)
V kolektivu JEZERŠEK GOSTINSTVA zaradi povečanega obsega dela iščemo
pomoč pri prodaji in načrtovanju dogodkov.

PRIČAKUJEMO:
- vsaj 2 leti izkušenj na področju organizacije
dogodkov
- zaželeno poznavanje gostinstva in področje
cateringa
- zaželene izkušnje z organizacijo porok
- odlične pisne, elektronske in telefonske
komunikacijske veščine
- tekoče govorno in pisno znanje angleškega
jezika ter aktivno znanje drugega tujega
jezika (ITA, NEM, HRV)
- urnost, natančnost, prilagodljivost in
iznajdljivost
- proaktivnost, prodajna usmerjenost
- zelo dobro razvite pogajalske in
komunikacijske sposobnosti
- vestnost, zanesljivost in samostojnost pri delu
- timsko delo
- poznavanje računalniških orodij (MS Office)
- želja po učenju ter širjenju znanja
- lasten prevoz

NALOGE IN ODGVORNOSTI:

- skrb za generiranje novih priložnosti za posel
in generiranje kontaktov s potencialnimi kupci
- samostojno načrtovanje in organizacija
dogodkov v Sloveniji in tujini
- sklepanje novih prodajnih poslov z
obstoječimi in novimi kupci
- občasna službena potovanja v tujino
- projektno vodenje timov
- sodelovanje s širšo kreativno in operativno
ekipo
- nadzor izvedbe dogodka
- podpora, spodbujanje in upravljanje zbiranja
idej za rast in inovacijo, znotraj in zunaj svoje
ekipe
- opravljanje drugih nalog s področja prodaje
po navodilih nadrejenega

NUDIMO:
- zaposlitev za določen čas s poskusnim delom
- stimulativno plačilo
- možnost napredovanja
- ustvarjalno delovno okolje s poudarkom na
profesionalnosti in dobri delovni klimi
- dinamično delo, ki prinaša veliko novih znanj
in izzivov
- možnost strokovnega izobraževanja in
izpopolnjevanja

Prijave z življenjepisom pošljite na anamarija@jezersek.si. Rok prijave je do 10. 1. 2019

TOP 5 RAZLOGOV ZAKAJ DELATI PRI NAS:
• Stremimo k popolnosti in celostnemu pristopu
• Spodbujamo ekipni duh
• Smo inovatorji na področju kulinarike in gostinstva
• Nudimo številne možnosti za strokovno
izpopolnjevanje
• Širimo svojo dejavnost na nova področja

JEZERŠEK GOSTINSTVO d.o.o. je družinsko
podjetje z več kot 35-letno tradicijo in izkušnjami na
področju gostinstva in organiziranja pogostitev na
raznovrstnih dogodkih, tako poslovnih kot zasebnih.
Letno organiziramo približno 2.500 dogodkov po
Sloveniji in tujini.
Smo zdravo podjetje in iščemo vedno nove
poslovne izzive. Pri nas je vsak sodelavec
pomemben člen podjetja. Posamezniku
omogočamo delo v timu z možnostjo individualne
rasti in novih doživetij.

