
Witam, 

Zgodnie z rozmową przesyłam ogłoszenie. 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA: 

Jeśli jesteś studentką kosmetologii, która jest Twoją pasją i chciałabyś wypełnić misję 

pomagania kobietom aby były piękne i zadbane to MY powiemy Ci jak tego dokonać. 

Dajemy Ci możliwość pracy w salonie, który zajmuje się m.im. zabiegami na twarz w 

młodym zgranym zespole otwartym na innych ludzi. 

Zapewnimy Ci odpowiednie szkolenia, kursy i praktykę jeśli tylko udowodnisz, że jesteś 

ambitna i chcesz rozwijać się w tym zawodzie. 

 

OPIS MIEJSCA PRACY: 

Miejsce pracy to Klub Pretty Woman, który powstał w 2020 roku jako studio modelowania 

sylwetki i znajduje się w Bełchatowie (50 km od Łodzi). 

Obecnie salon zajmuje się głównie zabiegami na twarz. Są to wszystkie zabiegi z zakresu 

białej kosmetyki oraz przede wszystkim zabiegi prewencyjne i anty-aging. W klubie znajdują 

się 4 gabinety, w tym 2 przeznaczone do zabiegów na twarz. W związku z naszym rozwojem 

jesteśmy na etapie poszukiwania nowego lokalu. Nasze zabiegi można obserwować na 

naszych social media, ponieważ strona www jest obecnie w przebudowie. FB link  

https://www.facebook.com/prettywomanklub/ 

 

OPIS STANOWISKA: 

Docelowy zakres obowiązków prezentujemy poniżej. Natomiast początkowo zakres ten 

będzie dostosowany do predyspozycji, umiejętności i wiedzy kandydatki. 

Do zakresu obowiązków należeć będzie: 

1. Dbanie o pozytywny wizerunek salonu i utrzymywanie relacji z klientami. 

2. Przeprowadzanie konsultacji i zalecanie odpowiednich zabiegów, terapii, tworzenie tzw. 

beauty planów. 

3. Wykonywanie zabiegów na twarz (również dla mężczyzn) (mezoterapii mikroigłowych, 

igłowych, RF mikro, HiFU, osocza, fibryny, biostymulatorów, terapii przeciwtrądzikowych, 

terapii blizn itp.) 

4. Wykonywanie zabiegów na ciało, w tym dla mężczyzn tj. (lipoliza iniekcyjna, HiFU, 

endermologia, RF, terapie na blizny i rozstępy, epilacja laserowa i inne zabiegi ujędrniające i 

redukujące tkankę tłuszczową) - zakres zabiegów na ciało pozostaje do indywidualnego 

ustalenia z kandydatką. 

5. Uzyskiwanie jak najlepszych efektów zabiegowych. 

6. Weryfikacja dostępności produktów do zabiegów i optymalizacja kosztów w tym zakresie. 

7. Wprowadzanie nowych usług do oferty salonu i ich rozwój. 

8. Organizacja pracy podległych pracowników i rozliczanie zmiany - w przypadku funkcji 

lidera. 

 

CO OFERUJEMY: 

1. Atrakcyjny system premiowy - pracownik otrzymuje premię % od wykonywanych 

zabiegów, co stanowi znaczący udział w wynagrodzeniu. 

2. Pakiety szkoleń - zapewniamy wszystkie specjalistyczne szkolenia niezbędne do 

wykonywania zabiegów oraz przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne. Osoba ukierunkowana 

na dany obszar działania w kosmetologii otrzyma adekwatne wsparcie. 

3. Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę na cały etat. 

4. Możliwość rozwoju i awansu - zdeterminowana i ambitna osoba ma możliwość awansu na 

managera klubu (również w innej lokalizacji) 

http://m.im/
https://www.facebook.com/prettywomanklub/


5. Realny wpływ na kształtowanie wizerunku i oferty klubu  

 

JEŚLI JESTEŚ zainteresowana to wyślij nam swoje cv i zadzwoń.  

Telefon 663 84 22 55. 

E-mail: naj.sekretariat@gmail.com 

 

KONIEC 

 

Będę wdzięczna za informację zwrotną jeśli ogłoszenie się gdzieś pojawi. 

Dziękuję za pomoc. 

-- 

Agnieszka Grzywacz 

Dyrektor finansowy 

tel. 663 84 22 55 
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