
Junija 2014 se je Hotel Mons d.o.o. pridružil hotelski verigi Starwood Hotels & Resorts Worldwide in je 
tako postal prvi Starwood-ov hotel v Sloveniji. Mednarodni verigi se je priključil pod imenom Four 
Points by Sheraton Ljubljana Mons. Z novo blagovno znamko je ekipa hotela Four Points by Sheraton 
Ljubljana Mons postala sooblikovalec globalnih sprememb, ki jih narekuje dinamično globalno 
hotelirstvo. Našo ekipo sestavljajo pozitivno naravnani in profesionalni sodelavci, ki s strastjo 
vsakodnevno skrbijo za zadovoljstvo gostov. 
 
Vam ustreza hiter tempo življenja? Radi delate z ljudmi in ste ustrežljivi? Ste ciljno usmerjeni? Ste 
oseba, ki zna razmišljati izven ustaljenih okvirjev, spremljate gostinske trende in ste željni izzivov? 
Pridružite se nam kot:  
 

NATAKAR/Waiter -  m/ž 
 

Vaše naloge bodo: 
- aktivna prodaja ponudbe restavracije 
- ureditev restavracije in omizij 
- priprava drobnega inventarja in namizne opreme 
- dnevno seznanjenje s ponudbo hrane in pijač 
- predlogi za izboljšanje kvalitete storitev 
- sprejem gostov in naročil za hrano in pijačo 
- postrežba jedi in pijač po standardih družbe 
- samostojno blokiranje naročil 

- obračun porabe z gosti 
- kontrola in inventure zalog v točilnici 
- predaja iztržkov in ustrezna poročila 
- medsebojna solidarnost in pomoč pri delu 
- sprotno odpravljanje reklamacij v zadovoljstvo gostov 
- sodelovanje pri pripravi prireditev 

 
Od vas pričakujemo: 

- izobrazba: srednja gostinska - smer strežba, alternativno poklicna izobrazba 
- stopnja: V. stopnja oz. alternativno IV. Stopnja 
- osnovno znanje poznavanja vin, barskih pijač in kulinarike 
- delovne izkušnje: 2 leti v strežbi 
- druga znanja: komuniciranje z gosti, samostojno delo, poštenost 
- posebni pogoji: prijazen, komunikativen, pošten in vesten pri delu 
- odlično znanje jezikov: slovensko, angleško 
- fakultativno znanje jezikov: nemško ali italijansko 

 
 
In kaj vam nudimo mi? Delo v dinamičnem, mednarodnem delovnem okolju, ki vas profesionalno in 
osebnostno bogati. S svojim znanjem, kompetencami in predanostjo do dela boste s pomočjo ekipe 
dosegali zastavljene cilje in pričakovane rezultate. Imeli boste možnost dodatnega izpopolnjevanja in 
osebnostnega, kot tudi kariernega razvoja. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas s 
trimesečnim poskusnim delom ter z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas. 
 
 
 

Če imate interes postati del naše ekipe, se oglasite na naslov: 

Nina Kuharič 

Pomočnik vodje gostinstva / Assistant F&B Manager 

nina.kuharic@fourpointsljubljana.com 
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