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Firma/Agencja
Pełny etat
Umowa o pracę

Szukamy osoby do pracy w charakterze Kosmetyczki / Kosmetologa.
Oczekujemy:
- Umiejętności wykonywania manicure i pedicure (wymóg konieczny)
- Wysokiej kultury osobistej
- Dokładności i sumienności
- Uśmiechu na twarzy :)

Oferujemy:
- Elastyczny grafik na pełen etat lub na część etatu dostosowany do studiów
- Dużo szkoleń w zakresie oferty salonu (depilacja woskiem, pastą, zabiegi na twarz, depilacja laserowa i inne)
- Pracę w nowoczesnym, dobrze wyposażonym salonie
- Pracę w sympatycznym zespole
- Możliwość pracy na 1/2 lub 3/4 etatu dla studentek
- Atrakcyjne warunki finansowe
- Umowę o pracę lub umowę zlecenia dla studentek
CV prosimy przesyłać przez formularz OLX

Użytkownik od 01-2014 Easy_Waxing
(Zobacz więcej ogłoszeń)
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Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.
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NOREL Instytut Kosmetyczn
Reklama www.instytut.norel.pl/ ▼ 22 115 50 50
Kosmetyka, Mezoterapia, Masaże SPA Wyszczuplanie, Manicure, Pedicure. Usługi:
zabiegi pielęgnacyjne, peelingi chemiczne, mezoterapia mikroigłowa, zabiegi
wyszczuplające, masaże, manicure, pedicure.
Odwiedź witrynę
Lang LTC Praca dla Lektorów - Nauczycieli Języków Obcych - Sprawdź nas
teraz
Reklama www.lang.com.pl/ ▼ 22 825 16 48
Szukasz pracy w renomowanej szkole językowej? Wyślij do nas swoje CV jeszcze dziś.
Dołącz do zespołu ponad 700 lektorów Lang LTC. Rekrutujemy w całym kraju.
Aleja Niepodległości 217, Warszawa

Odwiedź witrynę
Kosmetolog - Gabinet kosmetyczny Esti Life - Warszawa Mokotów
Reklama www.estilife.pl/kosmetolog ▼
Gabinet kosmetyczny EstiLife to miejsce, w którym każdy może liczyć na holistyczną
opiekę. Polecany gabinet kosmetyczny przez wielu klientów. Sprawdź nasze usługi.
Dogodne terminy. Nowoczesny sprzęt. Wysokiej klasy materiały. Najlepsi specjaliści.
Usługi: Makijaż permanentny, Medycyna estetyczna, Depilacja, Pedicure, Podolog.
Bergamotki 4/lok. 6, Warszawa

Peeling kwasem TCA Peeling kawitacyjny
Skleroterapia
Wrinkle Lift Solution
Plastyka nosa
Osocze bogatopłytkowe
Odwiedź witrynę
Idealna praca dla uczniów - Zostań nauczycielem - Zarabiaj ucząc innych
Reklama www.superprof.pl/ ▼
Zarabiaj w trakcie studiów i zarządzaj własnym czasem pracując w niepełnym wymiarze
godzin. Zarejestruj się za darmo, zostań prywatnym nauczycielem i rozpocznij nauczanie
już dziś. 24/7. Łatwa obsługa. 100 % darmowe. Własne stawki.
O nas
Pomoc
Kontakt
Odwiedź witrynę
Atrakcyjna praca w Czechach - Zarabiaj do 5800 zł pod Pragą
Reklama www.manuvia.pl/praca-od-zaraz/czechy-praga ▼ 665 777 451
Zamieszkaj w Pradze, bezpłatny hotel oraz transport. Ilość miejsc ograniczona!
Odpowiadamy wszystkim. Darmowe zakwaterowanie. Praca od zaraz. Ostatnie miejsca.
Atrakcyjne warunki. Bezpłatny dojazd. Typy: Logistyka, Elektronika, Motoryzacja,
Przemysł spożywczy.
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