
 
Javni zavod Mladinski center Žalec, Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec razpisuje  
 
 

PROSTO DELOVNO MESTO 
GLAVNI KUHAR V (M/Ž) 

 
 
Splošni opis del in nalog 
Zaposlena oseba na razpisanem delovnem mestu bo odgovorna za: 

• vodenje in organizacija dela kuhinje; 
• sestava jedilnikov; 
• pomoč in sodelovanje pri nakupu živil, naročanje živil; 
• vodenje evidence živil na zalogi; 
• priprava obrokov; 
• priprava postrežbe za zaključene skupine in dogodke Mladinskega centra Žalec; 
• skrb za pripravo prigrizkov za posebne primere; 
• čiščenje kuhinje; 
• pomivanje in pospravljanje posode; 
• vsakodnevno čiščenje in vzdrževanje kuhinjske opreme, naprav, delovnih površin in 

prostorov kuhinje; 
• dnevna skrb za urejenost in čistočo v kuhinji; 
• skrb za stalno higieno v kuhinji; 
• dnevno izvajanje vseh potrebnih del in opravil v zvezi s HACCP programom; 
• stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za področje dela - HACCP program; 
• izpolnjevanje in priprava vseh potrebnih evidenc, analiz in poročil v zvezi s HACCP 

programom; 
• izvajanje drugih nalog po nalogu nadrejenega in direktorja. 

 
Osnovni pogoj za zaposlitev 
Od kandidatov oziroma kandidatk poleg pogojev v skladu z veljavnimi predpisi pričakujemo 
najmanj:  

• Srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, smer gostinska, gostinska – 
kuhar; 

• 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju. 
 

Idealen kandidat oziroma kandidatka: 
• ima smisel za komunikacijo in razreševanje konfliktnih situacij; 
• je sposoben oziroma sposobna timskega dela; 
• je prijazen oziroma prijazna pri odnosih s strankami; 
• ima sposobnost prenašanja fizičnih naporov in toplotnih obremenitev; 
• nima težav z uporabo osebnih zaščitnih sredstev in izpolnjvanjem drugih higienskih 

standardov po HACCAP. 
 
Od kandidatov in kandidatk nadalje pričakujemo, da so pri svojem delu samoiniciativni, 
natančni in dosledni ter sposobni zadane naloge izvajati v skladu s postavljenimi roki in 
navodili. 
 
Prijave in dokumentacija 
Kandidat ali kandidatka naj h kandidaturi priloži: 

• motivacijsko pismo; 
• življenjepis (Europass ali podobno), kjer so izpostavljene zahtevane izkušnje; 
• vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

 
Nastop dela 
Nastop dela je predviden v aprilu 2023. 



 
Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za polni 
delovni čas ter za nedoločen čas s poskusnim delom (6 mesecev).  
 
Najprimernejši kandidati in kandidatke bodo vabljeni na ustni razgovor o katerem bodo 
obveščeni vsaj 3 dni prej na elektronski naslov, ki ga bodo navedli v prijavi. 
 
Rok za prijavo 
Kandidati in kandidatke morajo posredovati svojo prošnjo s priporočeno pisemsko pošiljko 
najkasneje do vključno 19. marca 2023 na naslov: Mladinski center Žalec, Mestni trg 3, 3310 
Žalec, s pripisom: prijava na delovno mesto. 
 
Javni zavod Mladinski center Žalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavljenega 
kandidata ali kandidatke.  
 
Več informacij 
Več informacij o razpisu in prostem delovnem mestu lahko pridobite na elektronskem naslovu 
info@mc-zalec.si.  
 
 
V Žalcu, 06. 03. 2023 
 
 
          Tomaž Kozovinc 
                 direktor 


