12.11.2019

Zatrudnię kosmetologa/kosmetyczkę - Bemowo - Gumtree Poland - 624463979 | Gumtree

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 | Bemowo

ogłoszenie 624463979

Zatrudnię kosmetologa/kosmetyczkę

Dodaj takie ogłoszenie!
Data dodania
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Ogłaszane przez
Rodzaj pracy
Rodzaj umowy
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Bemowo, Warszawa
Firma/Agencja
Pełny etat
Umowa o pracę

Poszukuję do pracy osoby, która kocha pracę z klientami i wykonywanie zabiegów
Wymagania:
- doświadczenie w branży
- tytuł technika lub licencjat/magister kosmetologii

Zakres obowiązków:
- wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych
- wykonywanie zabiegów oprawy oka (henna, lifting rzęs, henna pudrowa)
- aktywna sprzedaż usług i produktów salonu
- obsługa klienta
- utrzymanie w czystości miejsca pracy
- nie wykonujemy Manicure i Pedicure w naszym salonie. Zajmujemy się tylko kosmetyką twarzy

Oferujemy:
- Pracę w przyjaznej atmosferze,
- Nastawienie na rozwój pracowników - system szkoleń,
- Obok wynagrodzenia podstawowego, system premiowy

Zainteresowane osoby, prosimy o wysłanie cv ze zdjęciem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy: kosmetykarekrutacja9@gmail.com

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 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-bowychsobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
Uprzejmie
informujemy,
iż zastrzegamy
•

W treści CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb

Wyrażam
niezbędnychzgodę
do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.9

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
https://www.gumtree.pl/a-pielegnacja-i-uroda/bemowo/zatrudnie-kosmetologa-kosmetyczke/1006244639790911114986509
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Użytkownik od 02-2017 Halina
(Zobacz więcej ogłoszeń)

Dodaj do Zachowanych
Porady Bezpieczeństwa - Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne, zachęcamy do zachowania czujności. Dowiedz się więcej
Zgłoś ogłoszenie

Bemowo

Popularne
fryzjer
manikiurzystka

praca warszawa uroda
praca fryzjer

kosmetyczka praca bemowo
elastyczny grafik

szkolenie manicure
salon fryzjerski

praca dodatkowa warszawa
stylistka paznokci

praca w warszawie
kosmetyczka praca warszawa

manicure pedicure
Podobne ogłoszenia, które mogą Cię zainteresować.

Barber\ka Fryzjer Praca Bemowo, Wola, Mokotów

Szukamy fryzjera do salonu na Bemowie

Manikiiurzystka 4000 zł netto
Więcej ogłoszeń
Linki sponsorowane
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Profesjonalny Gabinet - Kosmetologia Warszawa
- Spa dla Twojej skóry - Sprawdź
Reklama www.showrm.pl/kosmetologia ▼
608 306 787
Luksus na który Cię stać - odwiedź nasz gabinet na
Mokotowie. Kosmetyka - Depilacja Woskiem - Makijaż
Permanentny - Medycyna Estetyczna. Kosmetyka.
Makijaż Permanentny. Depilacja Woskiem. Medycyna
Estetyczna. Udogodnienia: kameralnie, profesjonalnie,
darmowy parking.
Kazimierzowska 81/7, Warszawa

Cennik
W pakiecie wychodzi taniej
Rekomendujemy pakiety 6 zabiegów

Kontak
Zadzw
Umów

Odwiedź witrynę
Kosmetyka, kwas hialuronowy - Profesjonalny
salon Bemowo
Reklama cleopatrastudio.business.site/ ▼ 517 800 860
Koloryzacja 3D, Sombre, Ombre, Air touch, Baby lights
Keratynowe prostowanie, Koloryzacja. Zabiegi
kosmetyczne, Modelowanie owalu twarzy kwasem
hialuronowym, Manicure, Pedicure, Żel.
Odwiedź witrynę
Zatrudnię - Codziennie nowe oferty - Nowe oferty
pracy dla Ciebie
Reklama www.stepstone.pl/Praca/Polska ▼
Szukaj pracy na podstawie doświadczenia, kategorii,
branży. Najciekawsze oferty pracy w Twojej okolicy.
Codziennie nowe propozycje. Najnowsze oferty. Firmy,
które zatrudniają. Zatrudniamy pracowników. Oferty
pracy przez e-mail. Szybkie wyszukiwanie. Usługi:
Idealna praca dla Ciebie, Darmowy portal pracy, Ofert
pracy na email.
Odwiedź witrynę
Oczyszczanie wodorowe - Stylizacja paznokci Icoone modelowanie sylwetki
Reklama www.klinikamavie.pl/ ▼ 530 330 555
Laser modelujący oraz wyszczuplający sylwetkę bez
konieczności ćwiczeń ! Stylizacja paznokci lakierami
Indigo Jessica profesjonalny manicure oraz pedicure
Ceny Nieruchomości

Poznaj nas
O Gumtree
Zasady zamieszczania
Gumtree Blog
Zobacz więcej
Najpopularniejsze wyszukiwania
Tematy Gumtree
Lokalizacje

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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