Instytut Genesis, należący do Hotelu Nadmorskiego**** w Gdyni jest jedynym
miejscem w Polsce oferującym zabiegi i bioterapie na bazie kosmetyków Baltic
Collagen® oraz kompleksową usługę z dziedziny fizjoterapii funkcjonalnej oraz
treningów personalnych. Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Fizjoterapeuta/masażysta (praca dodatkowa)
Nr ref: 0425/IG
Jakie będą Twoje głównie zadania?





prowadzenie konsultacji oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapii, masaży klasycznych
i leczniczych
kształtowanie pozytywnych relacji z klientami korzystającymi z usług Instytutu Genesis
aktywna promocja usług Instytutu Genesis
nadzór nad zasobami Instytutu oraz sprzętem do fizykoterapii i sportowym

Idealnego kandydata powinno charakteryzować:








dyplom magistra fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej
praktyczna znajomość zabiegów z fizjoterapii i masaży leczniczych
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
empatia oraz indywidualne podejście do klienta
łatwość w nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole
pogodne usposobienie i wysoka kultura osobista
dyskretność oraz wrażliwość na potrzeby klientów

Warunki zatrudnienia:



współpraca na zasadzie pracy dodatkowej
wynagrodzenie uzależnione od ilości wykonanych zabiegów

Pracodawca oferuje:







pracę w standardach hotelu czterogwiazdkowego,
atmosferę pracy skoncentrowaną na bieżącej realizacji wyznaczonych zadań,
zatrudnienie w profesjonalnym zespole zaangażowanym w osiąganie celów,
stabilne zatrudnienie w Hotelu o dużym doświadczeniu w branży,
szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe,
możliwość korzystania z udogodnień i benefitów oferowanych przez Hotel
Nadmorski****.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na dres: rekrutacja@nadmorski.pl

W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny 0425/IG.
Prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie przez Hotel Nadmorski do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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).”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Hotel Nadmorski
także na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia 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).”

