Sprejmite izziv in postanite

del družbe Term Čatež d. d.,
ki ima utrjeno mesto na turističnem zemljevidu Slovenije in širše. Naš uravnoteženi
razvoj na različnih lokacijah je privedel do povečanih potreb za zaposlovanje kadrov, ki
jim delo v turizmu pomeni izziv.
Terme Čatež d. d. , družba z dolgoletno zdraviliško in hotelirsko tradicijo vabi k
sodelovanju nove sodelavce za delo NATAKAR (m/ž).
Iščemo večje število kandidatov.
Delovna mesta so v Čatežu ob Savi.
Naloge in odgovornosti:
-

Strežba hrane in pijače.
Priprava restavracije in omizij.
Skrb za urejenost in čistočo delovnega okolja.

Pričakujemo:
-

Željo delati v strežbi.
Izkušnje na podobnem delovnem mestu.
Samostojnost pri delu ter zmožnost dela v timu.

Nudimo:
-

Zaposlitev za določen čas oz. tudi možnost dela preko študentskega servisa
Samostojno in v timu , dinamično delo.
Urejeno in prijazno delovno okolje.
Polni delovni čas, dvoizmensko delo, delo med vikendi in prazniki.

Prijave: Kadrovska služba: tanja.pleterskirozman@terme-catez.si;
Informacije: MIRJANA BARKOVIČ, 041 249 584
Datum objave: 29.03.2019
Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice

Sprejmite izziv in postanite

del družbe Term Čatež d. d.,
ki ima utrjeno mesto na turističnem zemljevidu Slovenije in širše. Naš uravnoteženi
razvoj na različnih lokacijah je privedel do povečanih potreb za zaposlovanje kadrov, ki
jim delo v turizmu pomeni izziv.
Terme Čatež d. d. , družba z dolgoletno zdraviliško in hotelirsko tradicijo vabi k sodelovanju nove
sodelavce za delo KUHAR (m/ž).
Iščemo večje število kandidatov.

Naloge in odgovornosti:
-

Priprava toplih in hladnih obrokov v penzionski kuhinji in priprava jedi po naročilu.
Skrb za urejenost in čistočo delovnega okolja.

Pričakujemo:
-

Željo delati v kuhinji.
Zaželene so izkušnje na podobnem delovnem mestu.
Samostojnost pri delu ter zmožnost dela v timu.

Nudimo:
-

Zaposlitev za določen čas, z možnostjo podaljšanja.
Samostojno in v timu , dinamično delo.
Urejeno in prijazno delovno okolje.
Polni delovni čas, dvoizmensko delo, delo med vikendi in prazniki.

Prijave: Kadrovska služba: tanja.pleterskirozman@terme-catez.si;
Informacije: EDITA ŠPOLER KRIEGER, 041 610 654
Datum objave: 29.03.2019

Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice

Sprejmite izziv in postanite

del družbe Term Čatež d. d.,
ki ima utrjeno mesto na turističnem zemljevidu Slovenije in širše. Naš uravnoteženi
razvoj na različnih lokacijah je privedel do povečanih potreb za zaposlovanje kadrov, ki
jim delo v turizmu pomeni izziv.
Terme Čatež d. d. , družba z dolgoletno zdraviliško in hotelirsko tradicijo vabi k sodelovanju
nove sodelavce za delo POMIVALEC POSODE (m/ž).
Iščemo večje število kandidatov.

Naloge in odgovornosti:
-

Ročno in strojno pomivanje bele in črne posode, poliranje kozarcev, pribora.
Skrb za urejenost in čistočo delovnega okolja.

Pričakujemo:
-

Samostojnost pri delu ter zmožnost dela v timu.

Nudimo:
-

Zaposlitev za določen čas, za sezono
Samostojno in v timu , dinamično delo.
Urejeno in prijazno delovno okolje.
Polni delovni čas, dvoizmensko delo, delo med vikendi in prazniki.

Prijave: Kadrovska služba: tanja.pleterskirozman@terme-catez.si;
Informacije: EDITA ŠPOLER KRIEGER, 041 610 654
Datum objave: 29.03.2019
Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice

Sprejmite izziv in postanite

del družbe Term Čatež d. d.,
ki ima utrjeno mesto na turističnem zemljevidu Slovenije in širše. Naš uravnoteženi
razvoj na različnih lokacijah je privedel do povečanih potreb za zaposlovanje kadrov, ki
jim delo v turizmu pomeni izziv.
Terme Čatež d. d. , družba z dolgoletno zdraviliško in hotelirsko tradicijo vabi k
sodelovanju nove sodelavce za delo ČISTILEC/KA (m/ž).

Naloge in odgovornosti:
- Čiščenje vseh površin in prostorov na letni in zimski Termalni rivieri
- Skrb za urejenost in čistočo okolja.
Pričakujemo:
- Izkušnje na podobnem delovnem mestu.
- Samostojnost pri delu ter zmožnost dela v timu.
Nudimo:
- Zaposlitev za določen čas, za čas sezone, z možnost podaljšanja
- Samostojno in v timu , dinamično delo.
- Urejeno in prijazno delovno okolje.
- Polni delovni čas, dvoizmensko delo, delo med vikendi in prazniki.
Prijave: Kadrovska služba: tanja.pleterskirozman@terme-catez.si;
INFO: NATAŠA GORIŠEK: 051 314 259.

Datum objave 29.03.2019
Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice

Sprejmite izziv in postanite

del družbe Term Čatež d. d.,
ki ima utrjeno mesto na turističnem zemljevidu Slovenije in širše. Naš uravnoteženi
razvoj na različnih lokacijah je privedel do povečanih potreb za zaposlovanje kadrov, ki
jim delo v turizmu pomeni izziv.
Terme Čatež d. d. , družba z dolgoletno zdraviliško in hotelirsko tradicijo vabi k
sodelovanju nove sodelavce za delo REŠEVALEC IZ VODE (m/ž), delo na
TERMALNI RIVIERI
Naloge in odgovornosti:
- Kontrola in nadzor na kopališču
- Nudenje prve pomoči
- Reševanje iz vode
- Vzdrževanje reda na kopališču.
Pričakujemo:
- Opravljeno licenco za reševalca iz vode, licenca A1 ali A2
Nudimo:
- Zaposlitev za sezono
- Nudimo vse informacije vezane na opravljanje licence za reševalca iz vode
- Samostojno in v timu , dinamično delo.
- Urejeno in prijazno delovno okolje.
- Gibljiv delovni čas.
- Nudimo možnost bivanja.

Prijave: Kadrovska služba: tanja.pleterskirozman@terme-catez.si;
INFO: NATAŠA GORIŠEK: 051 314 259.
Datum objave 29.03.2019
Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice

Sprejmite izziv in postanite

del družbe Term Čatež d. d.,
ki ima utrjeno mesto na turističnem zemljevidu Slovenije in širše. Naš uravnoteženi
razvoj na različnih lokacijah je privedel do povečanih potreb za zaposlovanje kadrov, ki
jim delo v turizmu pomeni izziv.
Terme Čatež d. d. , družba z dolgoletno zdraviliško in hotelirsko tradicijo vabi k
sodelovanju nove sodelavce za delo REDAR (m/ž), delo na TERMALNI RIVIERI
Naloge in odgovornosti:
- Kontrola in nadzor na kopališču
- Vzdrževanje reda na kopališču.
Pričakujemo:
- Resnost in odgovornost za delo, starost minimalno 17 let
Nudimo:
- delo preko študentskega servisa
- Samostojno in v timu , dinamično delo.
- Urejeno in prijazno delovno okolje.
- Gibljiv delovni čas.
INFO: NATAŠA GORIŠEK: 051 314 259.
Datum objave 29.03.2019
Terme Čatež d. d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice

