PRABANGIOS KOSMETIKOS PARDAVĖJAI!
(LONDONAS,PARYŽIUS,BERLYNAS,AMSTERDAMAS)

Darbai svetur

ĮMONĖS INFORMACIJA
Įmonės pavadinimas

Darbai svetur

„Darbai svetur“ jau 7 metai specializuojasi Europos Sąjungos piliečių įdarbinimu ES ir kitose užsienio šalyse. Šiuo metu
bendradarbiaujame su partneriais Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Kipre, Graikijoje,
Ispanijoje, Maltoje, Prancūzijoje, Dubajuje, Katare, Australijoje, Kanadoje (Working holiday programa), JAV (Work and Travel
programa). Šiose šalyse klestintis turizmas ir pramonė nuolat reikalauja naujos kvalifikuotos ir nekvalifikuotos darbo jėgos
sezoniniam ir ilgalaikiam darbui. „Darbai Svetur“ pasirūpina visu įdarbinimo ir įšvykimo procesu Nuo... Iki (tinkamiausios darbo
pozicijos parinkimas, kelionė, būstas, pasitikimas, kontraktas, dokumentų tvarkymo detalės ir pan.). Norite atostogų metu užsidirbti?
Siekiate kurti geresnį savo šeimos rytojų? Turite pamatyti pasaulį ir pralavinti užsienio kalbą? Atsiųskite mums savo CV arba
kreipkitės telefonu. Suteiksime Jums konsultaciją, parinksime tinkamiausią darbo poziciją, pasirūpinsime kelionės, pasitikimo,
apgyvendinimo, dokumentų sutvarkymo detalėmis. Tai galimybė ne tik įgyti darbo patirties užsienyje, užsidirbti pinigų, patobulinti
užsienio kalbos įgūdžius, bet ir aplankyti nuostabias šalis, susipažinti su draugiškais žmonėmis bei savo akimis pamatyti, koks platus
yra pasaulis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje - www.DarbaiSvetur.lt ir Facebook:
www.facebook.com/darbaisvetur
Tinklalapis

http://www.darbaisvetur.lt

SIŪLOMAS DARBAS
Šalis
Siūlomo darbo sritis

Europa, Anglija, Olandija, Prancūzija, Vokietija, Kita
Grožio priežiūra / Amatininkai, Paslaugos / Klientų aptarnavimas, Kita

SIŪLOMAS DARBAS
Ieškomi prabangios kosmetikos pardavėjai (tiek merginos,tiek vaikinai)
Londone,Paryžiuje,Berlyne bei Amsterdame!!!

Parduotuvės įsikūrusios centre,pagrindinėse miesto gatvėse,taip pat kaip
“salelės” didžiuosiuose miesto prekybos centruose.

Darbas 6 dienas per savaitę,po 10-11val/d. (neatskaičiavus pietų ir kitų pertraukų).

Alga 15-30% nuo visos dienos pardavimų (skirtingiems parduotiems produktams
taikomas skirtingas procentas).
Pirmuosius 3 mėnesius yra garantuojamas minimalus 1300 svarų/mėn.
užmokestis (net jeigu ir nesuprekiavote už tiek),vėliau fiksuotos sumos
nebelieka,mokami tik komisiniai. Atitinkamai Prancūzijoje ir Vokietijoje ši fiksuota
suma yra apie 1500€/mėn.
Darbo pobūdis

Alga mokama du kartus per mėnesį ( 8-tą ir 23-ią mėnesio dieną).

Būstas suteikiamas. Gyvenate pilnai įrengtame būste su visa technika ir internetu.
Kambariu dalinatės dviese. Dirbant Londone nuomos kaina su visais
komunaliniais yra 12£/naktį. Paryžiuje,Vokietijoje,Olandijoje 12-15€/naktį. Už
būstą nuskaičiuojama nuo algos,taigi NEREIKIA vežtis pinigų,kad susimokėti į
priekį.

Pirmąsias dvi savaites būstas suteikiamas NEMOKAMAI,apmoka kompanija.
Paryžiuje būstas mėnesiui laiko suteikiamas NEMOKAMAI.

P.S. Jeigu turite savo būstą ar gyvensite pas artimuosius - tikrai galite,nėra
būtinybės rinktis mūsų siūlomą būstą.

Darbas self employed principu.
- Gera šnekamoji anglų kalbą (prancūzų arba vokiečių,norint dirbti
Prancūzijoje,Olandijoje ar Vokietijoje);
Reikalavimai darbuotojui

- Mandagumas,gebėjimas dirbti komandoje;
- Aukšta motyvacija ir aptarnavimo kokybė;

Jei dievini pardavimus - JUNKIS PRIE ŠAUNIOS KOMANDOS.

SIŪLOMAS DARBAS
Kompanija apmoka lėktuvo bilietus ir nemokamai pasitinka oro uoste,taip pat
kompensuoja 50% Jūsų viešojo transporto išlaidų kelionėms į/iš darbo.
Įmonė siūlo

Kompanijoje nuolatos organizuojami įvairūs renginiai,motyvaciniai žaidimai
darbuotojams,taikoma patraukli motyvacinė sistema,bonusai,yra karjeros
galimybės.

Darbo užmokestis

nuo 1500 EUR per mėn.

