
 

Jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu, która 

stworzyła sieć gabinetów modelowania sylwetki. 

Studio Figura to miejsce stworzone dla kobiet, w 

którym kosmetologia estetyczna łączy się ze strefą 

fitness oraz wellness. Posiadamy własną produkcję 

urządzeń, kosmetyków i suplementów. W tym roku 

dumnie obchodzimy 15-lecie swojej działalności. 

Zapraszamy studentów i absolwentów na płatny 

staż z zakresu kosmetologii do głównej siedziby 

naszej organizacji w Wysogotowie. 

 

Oferujemy: 

• płatny staż w oparciu o umowę o dzieło 

• wzrost wynagrodzenia już po pierwszym miesiącu stażu (stawka: za pierwszy miesiąc 

to 500 zł netto, za drugi miesiąc to 1000 zł netto, za trzeci miesiąc to 1500 zł netto) 

• dla wybranych kandydatów, którzy ukończą trzymiesięczny staż, istnieje możliwość 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

• zdobycie cennych umiejętności związanych z pracą w oparciu o różne urządzenia i 

nowoczesne technologie (m. in. endermologia, fale radiowe, kriolipoliza, liposukcja 

ultradźwiękowa, HIFU) 

• otrzymanie certyfikatu ukończenia stażu 

• elastyczne podejście, które umożliwi odbycie praktyk bez konieczności rezygnacji z 

uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach 

Oczekujemy: 

• statusu studenta lub absolwenta Kosmetologii 

• zainteresowania branżą wellness 

• zaangażowania i chęci do nauki 

• punktualności i poważnego podejścia do swoich obowiązków 

Wiemy, że po ukończeniu studiów niełatwo jest znaleźć pierwszą pracę. Wiemy też, że Twoja 

przyszłość zależy od tego jak zaczniesz swoją karierę zawodową. Chcemy dać Ci przykład 

dobrego, uczciwego i bardzo dynamicznego pracodawcy. Gwarantujemy szkolenie i 

możliwość rozwoju, tak abyś mógł/a dalej iść jedną z wybranych przez siebie ścieżek kariery. 

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, zapraszamy do przesłania CV na adres 

hr@studiofigura.com.pl - wraz z klauzulą: 

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). 
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