AKRILINIŲ NAGŲ
PRIAUGINIMO SPECIALISTAI
(-ĖS) PRANCŪZIJOJE!

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, Prancūzija, Kita
Grožio priežiūra / Amatininkai, Paslaugos / Klientų aptarnavimas, Kita

SIŪLOMAS DARBAS
Skubiai ieškome AKRILINIŲ NAGŲ PRIAUGINIMO specialisčių (-ų)!

Darbas PRANCŪZIJOJE, Lille mieste esančiame grožio salone.

Darbo laikas: 10:00val. - 19:00val., 5 dienas per savaitę.

Atlyginimas 1500 eur į rankas. Mokamas kartą per mėnesį.

Darbo pobūdis

Būstas suteikiamas netoli darbo vietos, jo nuomos kaina 150 eur/mėn. (gaunate
atskirą kambarį bute). Už būstą nuskaičiuojama nuo algos.

Kam sunku finansiškai - darbdavys taip pat gali nupirkti bilietą (ir paskui
nuskaičiuoti nuo algos)!

Darbas ILGALAIKIS.

Išvykimas : kuo skubiau.
- Bent vienerių metų tokio darbo patirtis;
Reikalavimai darbuotojui

- Gera anglų kalba;
- Pozityvumas ir malonus aptarnavimas.

Privalumai

- Prancūzų kalba;
- Jei turite dar ir blakstienų priauginimo patirties.

