Rekrutacja – masażysta/ terapeuta manualny do pracy w
Norwegii (Oslo)
Renomowana firma norweska, prowadząca sieć klinik oferujących masaż/ terapię
manualną poszukuje pracowników w związku z otwarciem nowych oddziałów.
Zespół obecnie liczy ponad 100 osób z całej Europy. Językiem komunikacji jest język
angielski, zatem konieczna jest jego znajomość na poziomie pozwalającym na
obsługę klientów oraz na posługiwanie się tym językiem w komunikacji ustnej i
elektronicznej wewnątrz firmy.
Firma oferuje nowym pracownikom szkolenie praktyczne.
Wymagania konieczne:
• Dyplom potwierdzający bycie masażystą
• Komunikatywny angielski
• Kultura osobista
• Gotowość do zdobywania nowych umiejętności, uczenia się nowych technik
Wymagania dodatkowe (opcjonalne):
• Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
Firma oferuje:
• Umowę o pracę z ubezpieczeniem zdrowotnym
• Bezpłatne szkolenia online i stacjonarnie
• Elastyczne godziny pracy (masażysta sam wybiera, w których klinikach i w jakie
dni chce pracować)
• Możliwość samodzielnego ustalania przerw w pracy
• Prawo do jednego bezpłatnego masażu w miesiącu
• Mundurek firmowy, maseczki, środki dezynfekcyjne i cały konieczny sprzęt do
pracy
Wynagrodzenie:
System wynagrodzeń nie jest związany ze stażem pracy czy wykształceniem, ale z
liczbą masaży wykonanych danego dnia. Dzień roboczy to maksymalnie 7,5 godz.
(plus 30 minutowa przerwa). Maksymalne wynagrodzenie masażysta otrzymuje, gdy
cały jego grafik (oprócz jednej obowiązkowej przerwy) jest zapełniony masażami.
Firma nie zajmuje się sprzedażą żadnych produktów kosmetycznych czy
dodatkowych usług, dlatego od masażystów oczekuje wyłącznie masowania.
• Gwarantowane wynagrodzenie dzienne brutto to 1275 NOK
(przy obłożeniu poniżej 5 godzin masaży)
• Maksymalne wynagrodzenie dzienne brutto to 2100 NOK.

Rekrutacja:
• Zapoznanie się z cv kandydata (cv w języku angielskim)
• Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oraz wykonanie próbnego masażu
• Koszty rekrutacji (bilet lotniczy, nocleg) ponosi kandydat (możliwość wsparcia ze strony
polskiego pracownika w organizacji przyjazdu i niedrogiego pobytu)

Kontakt dla osób zainteresowanych:
Dawid
Tel. +48 690 972 730 (proszę o SMS o treści „rekrutacja Oslo”, będę oddzwaniać)
e-mail: davidkuj.oslo@gmail.com

Proszę o uwzględnienie w treści cv klauzuli RODO w języku polskim i angielskim:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
I hereby give my consent to processing of my personal data for the purposes of the
recruitment process in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

