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Aby zapewnić najwyższą jakość usług i wygodne korzystanie z serwisu, używamy informacji zapisanych w
przeglądarce za pomocą plików cookies (pol.: ciasteczek). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na
stosowanie plików cookies. W każdej chwili możesz je zablokować korzystając z ustawień swojej przeglądarki
internetowej.

Dodaj ogłoszenie

Czego szukasz?
Mazowieckie

Warszawa

Oferty Pracy

pielęgnacja i uroda | Śródmieście

ogłoszenie 624735749

Klinika medycyny estetycznej zatrudni doświadczoną kosmetolog - 3000 zł podstawy
+%

Dodaj takie ogłoszenie!
Data dodania
Lokalizacja

07/11/2019
Śródmieście, Warszawa

Ogłaszane przez
Rodzaj pracy
Rodzaj umowy

Osoba prywatna
Pełny etat
Umowa o pracę

Klikając na ogłoszenie, na inne łącze na tej stronie internetowej lub na przycisk „Wyrażam zgo-dę”
wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies i innych technologii, służących przetwa-rzaniu Twoich
danych osobowych w celu poprawy oraz personalizacji strony podczas korzy-stania z niej, włącznie z
prezentacją reklam mobile.de i innych podmiotów trzecich, dostosowa-nych do Twoich zainteresowań
zarówno na naszej stronie, jak również na stronach interneto-wych podmiotów trzecich. Ponadto nasi
partnerzy
mogą korzystać
z plików
cookies iznajdująca
innych technologii
na Twoim urządzeniu w celu gromadzenia
Klinika medycyny
estetycznej
i laseroterapii
się w
i wykorzystywania
określonych
informa-cji
w
celu
personalizacji,
dokonywania pomiarów i analiz w
ścisłym Śródmieściu zatrudni doświadczoną kosmetolog na samodzielne
zakresie reklam. Dalsze informacje, również dotyczące sposobu zarządzania Twoimi ustawieniami danych
stanowisko do wykonywania zabiegów laserowych, kosmetologii i
oso-bowych
trychologii estetycznej oraz zabiegów hi-tech i modelowania sylwetki.

Wyrażam zgodę
Poszukujemy osoby:

Dotykając łącze lub przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażasz zgodę na korzystanie z plików coo-kies i innych
- mającej różnorodne doświadczenie zarówno w zabiegach laserowych, kosmetologicznych oraz hi-tech
technologii,
służących nam i naszym partnerom do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu
personalizacji strony oraz prezentacji reklam, dostosowanych do Twoich zainteresowań zarówno na naszej
mającej
we współpracy
z lekarzami
medycyny
estetycznej,
stronie,
jakdoświadczenie
również na stronach
internetowych
podmiotów
trzecich.
Szczegóły i ustawienia dotyczące
ochrony
danych
posiadająca
znajomość zabiegów i produktów medycyny estetycznej
- lubiącej swój zawód i umiejąca nawiązać długofalową relację z pacjentką

Wyrażam zgodę
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Ponadto oczekujemy:
- minimum 2-letniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku
- ukończonych studiów kierunkowych
- posiadanie wiedzy z zakresu marek, urządzeń oraz najnowszych rozwiązań kosmetologicznych
- dyspozycyjności (praca w systemie zmianowym oraz co druga sobota) i punktualności.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na cały etat po 3-miesięcznym okresie próbnym
- wynagrodzenie w oparciu o podstawę 2750 zł (1 rok) - 3000 zł (po roku) i wysoką prowizję oraz wysokie
bonusy sprzedażowe
- pakiet certyfikowanych szkoleń zewnętrznych oraz wewnętrznych
- ogromne możliwości rozwoju
- zgrany zespół lekarzy i kosmetologów, pracę w miłej atmosferze :)
Kandydatki
prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem oraz listą umiejętności i
certyfikatów przez Gumtree. Osoby bez doświadczenia prosimy o nie
wysyłanie CV - nie będą brane pod uwagę. Uprzejmie informujemy, że
skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami.

Użytkownik
od 04-2008

Salon
(Zobacz więcej ogłoszeń)

Dodaj do Zachowanych

Klikając na ogłoszenie, na inne łącze na tej stronie internetowej lub na przycisk „Wyrażam zgo-dę”
wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies i innych technologii, służących przetwa-rzaniu Twoich
Porady
Bezpieczeństwa
- Twojeoraz
bezpieczeństwo
jeststrony
dla nas
ważne,korzy-stania
zachęcamy do
zachowania
danych
osobowych
w celu poprawy
personalizacji
podczas
z niej,
włącznie z
czujności.
Dowiedz
więcej i innych podmiotów trzecich, dostosowa-nych do Twoich zainteresowań
prezentacją
reklamsię
mobile.de
zarówno na naszej stronie, jak również na stronach interneto-wych podmiotów trzecich. Ponadto nasi
Zgłoś ogłoszenie
partnerzy
mogą korzystać z plików cookies i innych technologii na Twoim urządzeniu w celu gromadzenia
i wykorzystywania określonych informa-cji w celu personalizacji, dokonywania pomiarów i analiz w
zakresie reklam. Dalsze informacje, również dotyczące sposobu zarządzania Twoimi ustawieniami danych
oso-bowych

Wyrażam zgodę
Dotykając łącze lub przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażasz zgodę na korzystanie z plików coo-kies i innych
technologii, służących nam i naszym partnerom do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu
personalizacji strony oraz prezentacji reklam, dostosowanych do Twoich zainteresowań zarówno na naszej
stronie, jak również na stronach internetowych podmiotów trzecich. Szczegóły i ustawienia dotyczące
ochrony danych

Wyrażam zgodę
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śródmiescie

Popularne
kosmetolog
kosmetyczka

masazystka
praca

uroda
kosmetyczka praca
kosmetyczka praca warszawa

depilacja
kosmetyczka warszawa
praca w ochronie

masazystki
masaze sportowe
stylistka paznokci manikiurzystka warszawa

recepcjonistka beauty
beauty
asystent fryzjer

srodmiescie
szkolenie
kosmetyki

prace manikiurzystki
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Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.

Klikając na ogłoszenie, na inne łącze na tej stronie internetowej lub na przycisk „Wyrażam zgo-dę”
Zatrudnimy kosmetologa, kosmetolog Warszawa
wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies i innych technologii, służących przetwa-rzaniu Twoich
danych osobowych w celu poprawy oraz personalizacji strony podczas korzy-stania z niej, włącznie z
prezentacją reklam mobile.de i innych podmiotów trzecich, dostosowa-nych do Twoich zainteresowań
Manicurzystka
od zaraz
zarówno
na naszej poszukiwana
stronie, jak również
na stronach interneto-wych podmiotów trzecich. Ponadto nasi
partnerzy mogą korzystać z plików cookies i innych technologii na Twoim urządzeniu w celu gromadzenia
i wykorzystywania określonych informa-cji w celu personalizacji, dokonywania pomiarów i analiz w
zakresie
reklam. Dalsze
informacje,
również dotyczące sposobu zarządzania Twoimi ustawieniami danych
KOSMETOLOG
- centrum
Warszawy
oso-bowych
Więcej ogłoszeń
Wyrażam
zgodę
Linki sponsorowane
Dotykając
łącze lub przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażasz zgodę na korzystanie z plików coo-kies i innych
technologii, służących nam i naszym partnerom do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu
personalizacji strony oraz prezentacji reklam, dostosowanych do Twoich zainteresowań zarówno na naszej
stronie, jak również na stronach internetowych podmiotów trzecich. Szczegóły i ustawienia dotyczące
ochrony danych
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Klinika Estetyczna Warszawa - Skuteczna
Kosmetyka Estetyczna
Reklama www.fabskin.pl/Klinika/Estetyczne ▼
22 126 80 08
Przywitaj Wiosnę Szczęśliwa. Wygraj Walkę z
Niedoskonałościami. Umów Wizytę! Bezpłatna
Konsultacja. Teraz -50% na Depilację. Innowacyjne
Metody. Doświadczeni Lekarze. Profesjonalne Zabiegi.
Usługi: Depilacja Laserowa, Lifting, Powiększanie Ust,
Kriolipoliza.
Pełczyńskiego 22a/78, Warszawa

Odwiedź witrynę
La Guèl® Clinic & SPA Warszawa - Klinika
Medycyny Estetycznej
Reklama www.laguel.pl/zabiegi/kosmetyczne ▼
790 843 843
Wiele najlepszych zabiegów w 1 miejscu. Umów się na
wizytę w La Guèl Clinic&SPA! Indywidualne podejście.
Atrakcyjne ceny. Doświadczony personel. Nowoczesny
sprzęt. Zabiegi SPA. Darmowa konsultacja. Usługi:
Kosmetologia Hi-Tech, Laseroterapia, Medycyna
estetyczna, Zabiegi wyszczuplające, Depilacja
laserowa, Makijaż permanentny, Masaże, Day Spa,
Diagnoza stanu skóry.
Odwiedź witrynę
Klinika Medycyny Estetycznej ® - Szeroka Oferta
Zabiegów
Reklama

www.manikowska.eu/KlinikaMedycyny/Estetycznej
▼

Doświadczony personel, sprawdzone i bezpieczne
metody. Umów się na wizytę! Fachowe Porady.
Sprawdzone Metody. Najlepsi Specjaliści. Wieloletnie
Doświadczenie. Nowoczesny Sprzęt. Usługi: wypełnianie
zmarszczek, modelowanie policzków, usuwanie
przebarwień, unoszenie owalu twarzy, usuwanie blizn.

Klikając na ogłoszenie, na inne łącze na tej stronie internetowej lub na przycisk „Wyrażam zgo-dę”
Cennik z plików cookies
Oferta i innych technologii, służących przetwa-rzaniu Twoich
wyrażasz zgodę na korzystanie
Aktualne
promocje
O Nas
danych osobowych w celu
poprawy
oraz personalizacji
strony podczas korzy-stania z niej, włącznie z
prezentacją reklam mobile.de
trzecich, dostosowa-nych do Twoich zainteresowań
Kontakt izinnych
nami podmiotów
Blog
zarówno na naszej stronie, jak również na stronach interneto-wych podmiotów trzecich. Ponadto nasi
Odwiedź
witrynę
partnerzy mogą korzystać
z plików
cookies i innych technologii na Twoim urządzeniu w celu gromadzenia
i wykorzystywania określonych informa-cji w celu personalizacji, dokonywania pomiarów i analiz w
zakresie reklam. Dalsze
informacje,
również
dotyczące
sposobu zarządzania
Twoimi ustawieniami danych
Beauty
Lab Clinic
- Medycyna
estetyczna
oso-bowych
Kosmetologia Hi-Tech

Wyrażam zgodę

Reklama www.beautylabclinic.pl/ ▼

697 336 356

Dotykając łącze lub przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażasz zgodę na korzystanie z plików coo-kies i innych
Zasady zamieszczania
technologii, służących nam i naszym partnerom do przetwarzania
Twoich danych osobowych w celu
Gumtree Blog
personalizacji strony oraz prezentacji reklam, dostosowanych do Twoich zainteresowań zarówno na naszej
stronie, jak również na stronach internetowych podmiotów trzecich. Szczegóły i ustawienia dotyczące
Zobacz więcej
ochrony danych
Najpopularniejsze wyszukiwania
Poznaj
nas
Wyrażam
O Gumtree

zgodę

Tematy Gumtree
Lokalizacje
Ceny Nieruchomości
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Sprawy prawne
Zasady korzystania
Polityka Prywatności
Informacje o Cookies
Zarządzanie zgodą na przetwarzanie danych

Pomoc i porady
Pomoc
Pozostań bezpiecznym
Napisz do nas
Promowanie ogłoszeń
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Klikając na ogłoszenie, na inne łącze na tej stronie internetowej lub na przycisk „Wyrażam zgo-dę”
wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies i innych technologii, służących przetwa-rzaniu Twoich
danych osobowych w celu poprawy oraz personalizacji strony podczas korzy-stania z niej, włącznie z
prezentacją reklam mobile.de i innych podmiotów trzecich, dostosowa-nych do Twoich zainteresowań
zarówno na naszej stronie, jak również na stronach interneto-wych podmiotów trzecich. Ponadto nasi
partnerzy mogą korzystać z plików cookies i innych technologii na Twoim urządzeniu w celu gromadzenia
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zakresie reklam. Dalsze informacje, również dotyczące sposobu zarządzania Twoimi ustawieniami danych
oso-bowych

Wyrażam zgodę
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