
 

 

 
TERME SNOVIK 
Že 20 let  
 
 
Najvišje ležeče slovenske terme Terme Snovik ležijo v Tuhinjski dolini, le 9 km od Kamnika, 30 
km iz Ljubljane in 28 km od Vranskega.  
Vizija podjetja Terme Snovik – Kamnik, d.o.o.  je izražena v blagovni znamki »Eko svet termalnih 
užitkov«, s katero smo postali prepoznavni ponudnik zelenega turizma doma in v svetu, od leta 
2008 smo nosilec certifikata EU EKO Label za okolju prijazne namestitve.  To dosegamo z 
odgovornim ravnanjem do narave in okolja, s kakovostno ponudbo, ki spodbuja zdrav način 
življenja v neokrnjenem okolju v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp. Gostom nudimo storitve na 
temelju petih Kneippovih elementov zdravja), s katerimi spodbujamo zdrav in aktiven način 
življenja, skrb za okolje in dobro počutje gostov, krajanov in zaposlenih. S svojim pozitivnim 
poslovanjem ustvarjamo temelje za nadaljnji razvoj infrastrukture in storitev. 
 
V Termah Snovik postavljamo zaposlene na prvo mesto: vlagamo v razvoj ljudi in aktivno 
oblikujemo organizacijsko kulturo, ki je prijazna ljudem in prijazna podjetju. V svojo ekipo 
vabimo osebe, ki radi delajo z ljudmi, se prepoznajo v razgibani turistični panogi, predvsem pa 
si želimo oseb, ki imajo strast do dela, ki ga opravljajo, so komunikativni, samoiniciativni, 
iznajdljivi v različnih situacijah, izražajo svojo pozitivno naravnanost in jo prenašajo na ekipo in 
na goste. Zaposlenim nudimo redno plačilo, tudi posebne ugodnosti pri koriščenju lastnih 
storitev, nagrajujemo prisotnost, ponujamo možnost dodatnega izobraževanja in 
napredovanja. Zaposleni, predvsem v oddelku gostinstva, imajo tudi možnost posebnega 
dogovora za bivanje pri nas v apartmajskem naselju, v kolikor prihajajo iz bolj oddaljenih krajev.  

 

Vabljeni, da se nam pridružite v Snoviku in soustvarjate turistično ponudbo termalnih doživetij 

skupaj z nami.  
 
V nadaljevanju preverite prosta odprta mesta na različnih oddelkih:  

- Gostinstvo – kuhar (m/ž) 
- Gostinstvo – vodja strežbe in natakar (m/ž) 
- Prodaja – rezervacijski agent (m/ž) 
- Gospodinjstvo – čistilka/sobarica (m/ž)  
- Različna dijaška in študentska dela  

 
 

 

https://www.terme-snovik.si/


 

 

PROSTO DELOVNO MESTO – NATAKAR (M/Ž) 
 
V termalnem kompleksu Term Snovik deluje restavracija Potočka, ki je odprta vsak dan, 
namenjena penzionskim in dnevnim obiskovalcem. Redno gostimo tudi skupine, seminarje, 
izobraževanja in druge dogodke, kot so praznovanja, poroke. Delo poteka dvoizmensko. 
 
 
Naloge in odgovornosti: 

• prevzem naročila, postrežba in obračun storitev 
• samostojna priprava in postrežba pijač in napitkov 
• priprava prostora, opreme in drobnega inventarja za postrežbo 
• delo je v hotelski restavraciji, 1 teden dopoldan in 1 teden popoldan 

 
 

Od kandidata/tke pričakujemo:   
• izobrazbo IV. ali V. stopnje gostinske smeri 
• vsaj 1 leto delovnih izkušenj v gostinstvu 
• znanje slovenščine, angleščine 
• osebno poštenost, samoiniciativnost in pripravljenost za timsko delo 

 
Delovno mesto ponuja: 

• delo za nedoločen čas, 3 mesečno poskusno delo 
• zaposlitev za polni delovni čas 
• možnost napredovanja 
• urejeno delovno okolje 
• redno izplačilo, redna polletna stimulacija za prisotnost; posebne ugodnosti pri 

koriščenju lastnih storitev ter ugodnosti pri drugih turističnih partnerjih 
• delo v neokrnjeni naravi z zeleno, aktivno in zdravo ponudbo  
• brezplačno parkirišče 
• dostop do delovnega mesta brez prometnih konic 
• nudimo možnost nastanitve v apartmajskem naselju term 

 
 
Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da se prijavite 
najkasneje do 30. 5. 2022 preko portala ali na e-mail zaposlitev@terme-snovik.si. O izbiri 
bomo kandidate pisno obvestili. 
 
 



 

 

PROSTO DELOVNO MESTO – KUHAR (M/Ž) 
 
V termalnem kompleksu Term Snovik deluje restavracija Potočka, ki je odprta vsak dan, 
namenjena penzionskim in dnevnim obiskovalcem. Posebne menije pripravljamo tudi za 
skupine, seminarje, izobraževanja in druge dogodke, kot so praznovanja, poroke. Delo poteka 
dvoizmensko. 
 
 
Naloge in odgovornosti: 

• prevzem naročila, priprava in izdaja jedi po naročilu 
• priprava in izdaja jedi za skupine in samopostrežni bife 
• priprava prostora, opreme in drobnega inventarja za delo 
• sodelovanje in povezovanje s strežbo in drugimi enotami 
• upoštevanje osnov zdrave prehrane 
• upoštevanje navodil varnosti pri delu 

 

Od kandidata/tke pričakujemo:   
• izobrazbo IV. ali V. stopnje gostinske smeri, kuhar 
• vsaj 1 leto delovnih izkušenj v primerljivi kuhinji 
• kuharja, ki dobro kuha in želi svoje delo ves čas nadgrajevati 
• osebo z veseljem do dela v kuhinji in željo po dodatnem znanju 

 
Delovno mesto ponuja: 

• delo v urejenem okolju 
• zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečno poskusno dobo 
• zaposlitev za polni delovni čas 
• dvoizmensko delo 
• možnost izobraževanja ter napredovanja in razvoja novih storitev in ponudbe 
• redno izplačilo, redna polletna stimulacija za prisotnost; posebne ugodnosti pri 

koriščenju lastnih storitev ter ugodnosti pri drugih turističnih partnerjih 
• delo v neokrnjeni naravi z zeleno, aktivno in zdravo ponudbo  
• brezplačno parkirišče 
• dostop do delovnega mesta brez prometnih konic 
• nudimo možnost nastanitve v apartmajskem naselju term 

 
Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da se prijavite 
najkasneje do 30. 5. 2022 preko portala ali na e-mail zaposlitev@terme-snovik.si. O izbiri 
bomo kandidate pisno obvestili. 



 

 

 

PROSTO DELOVNO MESTO – VODJA STREŽBE (M/Ž) 
V termalnem kompleksu Term Snovik deluje restavracija Potočka, ki je odprta vsak dan, 
namenjena penzionskim in dnevnim obiskovalcem. Posebne menije pripravljamo tudi za 
skupine, seminarje, izobraževanja in druge dogodke, kot so praznovanja, poroke. Delo poteka 
dvoizmensko. 
 
Naloge in odgovornosti: 

• organiziranje, koordinacija in izvajanje strežnih del 
• razporejanje zaposlenih na delo 
• skrb za optimalne zaloge, naročanje pijač in inventarja po predhodni potrditvi vodje 

gostinstva oz. direktorja 
• pripravljalna in pomožna organizacijska in svetovalna  strežna gostinska dela 
• skrb za red in čistočo na delovnem mestu 
• druga dela, ki smiselno spadajo v delokrog delovnega mesta 
• ostala dela po nalogu vodstva 

Od kandidata pričakujemo: 
• izobrazba: VI. stopnja   
• vsaj 3 leta delovnih izkušenj  
• urejenost, komunikativnost 
• znanje tujih jezikov  

Delovno mesto ponuja: 
• zaposlitev za določen čas do 30. 9. 2022 zaradi nadomeščanja 
• urejene delovne pogoje  
• možnost izobraževanja ter napredovanja in razvoja novih storitev in ponudbe 
• redno izplačilo, redna polletna stimulacija za prisotnost; posebne ugodnosti pri 

koriščenju lastnih storitev ter ugodnosti pri drugih turističnih partnerjih 
• delo v neokrnjeni naravi z zeleno, aktivno in zdravo ponudbo  
• brezplačno parkirišče 
• dostop do delovnega mesta brez prometnih konic 
• nudimo možnost nastanitve v apartmajskem naselju term 

 
Mesečno plačilo 
po dogovoru 
 
Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da se prijavite 
najkasneje do 8. 6. 2022 preko portala ali na e-mail zaposlitev@terme-snovik.si. O izbiri bomo 
kandidate pisno obvestili. 



 

 

 
PROSTO DELOVNO MESTO – REZERVACIJSKI AGENT (M/Ž) 
 
V prodajni ekip term zaposlimo prodajno usmerjenega, komunikativnega, pozitivno naravnega 
posameznika na delovnem mestu rezervacijskega agenta (m/ž). Delo je razgibano, poteka v 
Snoviku in občasno na terenu. Možna je takojšnja zaposlitev. 
 
Naloge in odgovornosti: 
 

• izvajanje prodajnih aktivnosti na slovenskem in tujih trgih za nastanitve, bazenske in 
wellness storitve, gostinske storitve in prireditve 

• priprava ponudb in vnos rezervacij v rezervacijski sistem 
• odgovarjanje na telefonske klice in e-maile gostov 
• vpisovanje posredovanih ponudb v CRM sistem 
• priprava poročil o zasedenosti objekta 
• vnos rooming list 
• podajanje informacij gostom o celoviti ponudbi term 
• posredovanje posebnih dogovorov hotelski recepciji 
• izdelava prodajnih poročil spletne trgovine 
• redna komunikacija z obstoječimi partnerji in direktnimi kupci 
• spremljanje učinkovitosti prodajnih aktivnosti 
• izvajanje poprodajnih aktivnosti 
• vodenje programa lojalnosti 
• sodelovanje pri oblikovanju novih turističnih produktov in programov 
• komunikacija z drugimi oddelki v podjetju 

 
Delovni čas 
polni delovni čas 
 
Zahtevana izobrazba 
V., VI/1., VI/2., VII. 
 
Zahtevane delovne izkušnje 
1 - 3 let 
 
 
 
 



 

 

 
Od kandidata pričakujemo: 

• živahno in pozitivno naravnano osebo, 
• veselje do dela z ljudmi, 
• osebo z veliko prodajno naravnanostjo, 
• razumevanje posebnosti turistične panoge, 
• zaželene so delovne izkušnje v turizmu 
• odlične komunikacijske sposobnosti,  
• odlično znanje angleškega jezika, 
• pripravljenost na nadaljnje usposabljanje, 
• pripravljenost na občasno terensko delo, 
• vozniški izpit B kategorije. 

 
Delovno mesto ponuja: 

• razgibano prijetno delo v naravnem okolju v urejeni skupini prodajnega oddelka Term 
Snovik, 

• zaposlitev za polni delovni čas, 
• zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev, 
• urejene delovne pogoje  
• možnost izobraževanja ter napredovanja in razvoja novih storitev in ponudbe 
• redno izplačilo, redna polletna stimulacija za prisotnost; posebne ugodnosti pri 

koriščenju lastnih storitev ter ugodnosti pri drugih turističnih partnerjih 
• delo v neokrnjeni naravi z zeleno, aktivno in zdravo ponudbo  
• brezplačno parkirišče 
• dostop do delovnega mesta brez prometnih konic 

 
Mesečno plačilo 
po dogovoru, fiksni in variabilni del  
 
Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da se prijavite 
najkasneje do 26. 5. 2022, preko ponujene prijavne možnosti portala ali preko elektronske 
pošte zaposlitev@terme-snovik.si. 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROSTO DELOVNO MESTO – ČISTILKA/SOBARICA (M/Ž) 
 
Delo obsega:  

• čiščenje celotnega bazenskega in apartmajskega kompleksa  

• menjava perila  
 

Od kandidata/tke pričakujemo:   
• osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba  
• izkušnje niso nujne, so pa zaželene, prav tako veselje do dela 

 
Delovno mesto ponuja: 

• delo v urejenem okolju 
• zaposlitev za določen čas 6 mesecev s poskusno dobo 1 meseca oziroma z možnostjo 

podaljšanja za nedoločen čas 
• zaposlitev za polni delovni čas 
• dvoizmensko delo 
• redno izplačilo, redna polletna stimulacija za prisotnost; posebne ugodnosti pri 

koriščenju lastnih storitev ter ugodnosti pri drugih turističnih partnerjih 
• delo v neokrnjeni naravi z zeleno, aktivno in zdravo ponudbo  
• brezplačno parkirišče 
• dostop do delovnega mesta brez prometnih konic 

 
 
Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da se prijavite 
najkasneje do 30. 5. 2022 na preko zaposlitvenega portala ali elektronske pošte 
zaposlitev@terme-snovik.si.  
 
 

ŠTUDENTSKA in DIJAŠKA PROSTA DELOVNA MESTA  
V ekipo Term Snovik vabimo mlade posameznike za sezonsko delo v času počitnic na več 
oddelkih:  

- pomočnik/pomočnica v kuhinji  
- pomoč v strežbi 
- Kreativne, iznajdljive, energične in komunikativne animatorje/ke za izvajanje 

animacijskih aktivnosti po programu 
Lokacija dela: Terme Snovik, Snovik 7, 1219 Laze v Tuhinju. Spoznajte se z deli v turistični 
panogi, spoznajte nove ljudi iz Slovenije in tujine in zaslužite za izpolnitev vaših želja.  
Prijave zbiramo preko e-maila zaposlitev@terme-snovik.si ali izpolnite obrazec za delo TUKAJ.  


