Fizjoterapeutka / fizjoterapeuta
Masażystka / masażysta
Liczba wolnych miejsc pracy: 9
Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska:
1. Wykonywanie masaży i zabiegów: pielęgnacyjnych, leczniczych oraz przy użyciu

2.
3.
4.
5.
6.

specjalistycznych urządzeń, zgodnie z profesjonalną wiedzą i standardami przyjętymi w tym
zakresie,
Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w basenie oraz w sali gimnastycznej,
Aktywny udział w kształtowaniu oferty strefy, zgodnie z aktualnymi trendami spa & wellness,
Sprzedaż usług i produktów oferowanych w strefie,
Realizacja założonych planów sprzedażowych,
Aktywna współpraca z pozostałymi strefami Parku Wodnego, w szczególności ze strefą saun i
basenów.

Kandydat/ka na w/w stanowisko musi spełniać następujące wymagania:
1. Wykształcenie kierunkowe poparte 2-letnim doświadczeniem zawodowym na podobnym
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

stanowisku,
Umiejętność wykonywania masaży relaksacyjnych oraz zabiegów na ciało,
Znajomość branży spa & wellness,
Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
Wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
Miła aparycja i usposobienie,
Umiejętność pracy w zespole,
Dyspozycyjność, również w weekendy.

Oferujemy:
1.
2.
3.
4.

Zatrudnienie w II kwartale 2019 roku,
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę w pełnym wymiarze czasu pracy,
Atrakcyjne wynagrodzenie,
Możliwość powiększania zakresu kwalifikacji poprzez zdobywanie nowych doświadczeń
zawodowych,
5. Komfortowe warunki i przyjazną atmosferę pracy,
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV w/g załączonego wzoru w języku polskim (PDF) oraz
podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (PDF) osobiście lub
listownie (liczy się data wpływu) na adres biura Spółki: ul. Jana Pawła II 1 pok. 718, 76-200 Słupsk
lub drogą elektroniczną: sekretariat@trzyfale.slupsk.pl, w terminie do dnia 27 listopada 2018
roku.
Aplikacje, które wpłyną do Spółki po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do
skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
Dokumenty Kandydatki/Kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do
jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane do czasu zawarcia
umowy o pracę z wyłonionym Kandydatem/Kandydatką na w/w stanowisko.
Trzy Fale sp. z o. o. nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie w/w okresu (zawarcia umowy
o pracę z wyłonionym kandydatem) dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone.

