
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti za zaposlitev v Avstriji 
 
Objavljeno: 10.09.2020     Rok za prijavo: 31.10.2020  
 

 
Naziv delovnega mesta: SEZONSKA DELA V SMUČARSKIH SREDIŠČIH 
SALZBURGER LAND (LUNGAU UND PINZGAU, AVSTRIJSKA KOROŠKA, TIROLSKA 
in VORARLBERG) 
 
Število delavcev: več delovnih mest  
 
Naziv podjetja in kontaktni podatki: 
EURES Avstrija, različni delodajalci 
 
Opis del in nalog:  

 Slaščičarji 

 Kuharji in kuhinjski pomočniki 

 Natakarji in servirci hrane 

 Receptorji 

 Sobarice 

 Hišniki 

 Učitelji smučanja in bordanja 
 
Pogoji za prijavo (izobrazba, veščine, delovne izkušnje): 

 Izobrazba: Zaključena izobrazba ustrezne smeri, za pomočnike ni posebnih 
zahtev v zvezi z izobrazbo, zahtevane pa so izkušnje pri podobnih delih; 

 Jezikovna znanja: Za natakarje in receptorje je zahtevano dobro znanje 
nemškega jezika, za kuharje, sobarice in hišnike je zahtevano pogovorno 
znanje nemškega jezika; 

 Učitelji smučanja in bordanja potrebujejo licenco učitelja smučanja oz. 
bordanja, nemščina je zaželena, ni pa pogoj. 

  
Plačilo in pogodba:  

 Plača najmanj v skladu s kolektivno pogodbo za gostinski sektor, minimalna plača 
1.550 EUR bruto; 

 Plače za kuharja oz. natakarja s cca 3. leti delovnih izkušenj so od 1.600 – 1.800 
EUR neto/mesec; 

 Plače za receptorje, kuhinjske pomočnike, sobarice, hišnike in druga hotelska 
dela od 1.300 do 1.400 EUR neto na mesec;  

 Delovni teden je praviloma od 48 do 54 ur tedensko in 6 dni tedensko. Ure nad 
osnovno 40 urnim delovnim tednom se izplačujejo kot nadure oz. kot 
kompenzacija ur - odvisno od dogovora. Končno plačilo je odvisno od delovnih 
rezultatov in skupnega števila delovnih ur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plača učitelja smučanja 900 do 1400 EUR neto/mesec zaradi krajšega delovnika 
od 40 ur tedensko; 

 Hrana in nastanitev je praviloma zagotovljena pri delodajalcu na strošek 
delodajalca; 

 Pričetek sezone po dogovoru z delodajalcem, zaključek sredi aprila (velika noč); 
 
Informacije in prijava:  
Prijavo in življenjepis s sliko v nemškem jeziku pošljite na elektronski naslov 
svetovalca EURES Žarka Markoviča zarko.markovic@ess.gov.si najkasneje do 
30.9.2020.  
 
Razgovori za Koroško in Salzburger Land bodo potekali predvidoma v začetku novembra 
v Ljubljani. Izbrani kandidati bodo po e-pošti dobili vabilo na dogodek. 
 
Razgovori za Tirolsko in Vorarlberg bodo potekali telefonsko ali preko spleta. 
 
V kolikor bi epidemiološka situacija onemogočila razgovore v živo in bi bili ti 
organizirani preko spleta, bo EURES nudil zahtevano tehnično pomoč s tehnologijo ali 
svetovanjem glede na potrebe prijavljenih kandidatov in kandidatk. 
 
Dva tedna pred razgovori za zaposlitev bodo svetovalci EURES nudili pomoč pri pripravi 
na zaposlitveni razgovor tistim kandidatom, ki bodo to želeli. 
 
Dodatne informacije:  Žarko Markovič, e naslov: zarko.markovic@ess.gov.si 

tel. 02 749 23 41 ali 01 330 81 98 
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