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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 | Wola

ogłoszenie 621036971

KOSMETOLOGA - OD Zaraz! Centrum Duży Salon, dobre warunki!

Dodaj takie ogłoszenie!
Data dodania
Lokalizacja

01/11/2019
Wola, Warszawa

Klikając
na ogłoszenie, na inne łącze na tej stronie internetowej lub na przycisk „Wyrażam zgo-dę”
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wyrażasz
zgodę nakosmetologa
korzystanie do
z plików
cookies ii wspaniale
innych technologii,
służących przetwa-rzaniu Twoich
doświadczonego
pracy pięknym
wyposażonym
danych
osobowych
w centrum
celu poprawy
oraz w
personalizacji
podczas
Instytucie
w samym
Warszawy
nowej części strony
Woli przy
ul. korzy-stania z niej, włącznie z
prezentacją
reklam
mobile.de
i
innych
podmiotów
trzecich,
dostosowa-nych
do Twoich zainteresowań
Żelaznej
zarówno na naszej stronie, jak również na stronach interneto-wych podmiotów trzecich. Ponadto nasi
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znającej język angielski, chętnej do współpracy i nowych wyzwań oraz nauki, z
pozytywnym nastawieniem do świata:)

Wyrażam zgodę

Oferujemy
Dotykając
łącze lub przycisk „Wyrażam zgodę” wyrażasz zgodę na korzystanie z plików coo-kies i innych
prace: z służących nam i naszym partnerom do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu
technologii,
młodym i sympatycznym teamem, prace na najnowocześniejszych sprzętach (Alma Lasers, Btl, Soprano
personalizacji
strony oraz prezentacji reklam, dostosowanych do Twoich zainteresowań zarówno na naszej
ICE, Harmony XL PRO, endermologia LPG, Hifu, Geneo, Redustim, Relogy
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Wyrażam zgodę

Jeśli
zatem szukasz pracy, która będzie sprawiać Ci przyjemność, która
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będzie Cię rozwijać to wyślij przez formularz gumtree CV z
informacjami o Twoim doświadczeniu, umiejętnościach oraz ze
zdjęciem. Z
przyjemnością się z Tobą spotkamy i omówimy możliwości
współpracy. Zapraszamy!

Użytkownik

Instytut Urody

od 09-2019

(Zobacz więcej ogłoszeń)

Dodaj do Zachowanych
Porady Bezpieczeństwa - Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne, zachęcamy do zachowania
czujności. Dowiedz się więcej
Zgłoś ogłoszenie
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praca kosmetolog warszawa
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ochrony danych
praca kreatywna
Wyrażam zgodę
fryzjerka meska
praca fizjoterapeuta

elastyczny grafik
praca kosmetolog
fryzjerka warszawa
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Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.

"ZATRUDNIMY STYLISTKĘ PAZNOKCI / MANIKIURZYSTKĘ

Stylistka paznokci / Manikiurzystka

Kosmetyczka, Kosmetolog , Stylistka
Więcej ogłoszeń
Linki sponsorowane

Klikając na ogłoszenie, na inne łącze na tej stronie internetowej lub na przycisk „Wyrażam zgo-dę”
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zakresie reklam. Dalsze informacje, również dotyczące sposobu zarządzania Twoimi ustawieniami danych
oso-bowych

Wyrażam zgodę
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Wyrażam zgodę
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Yasumi Gocław Instytut Urody - Pobierz kupon 50
zł na start
Reklama goclaw.nadjeziorem.yasumi.pl/ ▼
22 513 15 00
Relaks po ciężkim dniu? To tu! Wypocznij w najpiękniej
położonym spa w W-wie
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 44

Masaze I Spa
Yasumi Warszawa
Medycyna Estetyczna personel
Kupon Promocyjny
Odwiedź witrynę
Warszawa - Przedłużanie włosów - Najlepsi
fryzjerzy
Reklama www.dea-atelier.pl/ ▼
Profesjonalni styliści fryzur Warszawa Centrum.
Certyfikowane przedłużanie włosów Hairtalk. Specjaliści
w koloryzacjach i regeneracjach.
Odwiedź witrynę
Fryzjerka z Dojazdem do Domu - Fryzjerka
Mobilna od 7 do 23
Reklama

www.fryzjernadojazd.pl/FryzjerDoDomu/Warszawa ▼
536 301 084
Umów Fryzjerkę Mobilną z Dojazdem do Domu na
terenie Warszawy i okolic. 20-letnie Doświadczenie. Dla
Kobiet i Dzieci. Fryzury Ślubne. Usługi: Strzyżenie,
Modelowanie, Koloryzacja, Dekoloryzacja, Baleyage,
Trwała, Regeneracja, Fale, Upięcie, Kreatynowe
prostowanie.
Cennik Moje Fryzury
Kontakt Opinie Klientów
Odwiedź witrynę

Klikając na ogłoszenie,
na inne łącze
naitej
stronie internetowej
na przycisk „Wyrażam zgo-dę”
Pracownia
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- Spiękniej lub
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#spiękniej
korzystając z do Twoich zainteresowań
zarówno na naszej stronie,
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Najlepszych
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z
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cookies
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na Twoim urządzeniu w celu gromadzenia
fryzjerstwa i makijażu. - Zapraszam. Julia Kamińska.
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
Najpopularniejsze wyszukiwania

Wyrażam zgodę

Tematy Gumtree
Lokalizacje
Ceny Nieruchomości

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
Sprawy prawne
Poznaj nas strony oraz prezentacji reklam, dostosowanych
personalizacji
do Twoich zainteresowań zarówno na naszej
Zasady korzystania
O Gumtree
stronie,
jak również na stronach internetowych podmiotów trzecich. Szczegóły i ustawienia dotyczące
Polityka Prywatności
Zasady zamieszczania
ochrony
danych
Informacje o Cookies
Gumtree Blog

Wyrażam zgodę

Zobacz więcej

Zarządzanie zgodą na przetwarzanie danych
Pomoc i porady
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Pomoc
Pozostań bezpiecznym
Napisz do nas

Promowanie ogłoszeń
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