Információk az érdeklődő modellek
Rólunk:
Az „Oceano The Club“ egy kiemelt osztályú kapcsolatteremtő bár. Svájc déli részén, az olasz határ közelében vagyunk,
Tessin kantonban. A törvényalkotás okán jogilag Lugano „vöröslámpás iparágába“ tartozunk. Látogatóink főleg Svájcból
és Olaszországból érkeznek, de számos nemzetközi vendéget is fogadunk napi rendszerrel.
Mit kínálunk:
Női modelljeinknek kiváló munkafeltételeket biztosítunk, melyek a svájci jogrend és az itteni előírások szerint alakulnak.
Magas fokú biztonságos garantálunk és maximális kereseti lehetőségeket biztosítunk. Átfogó háztartási szolgáltatásokat
is biztosítunk, mint például törülközők és ágyneműk tisztítása vagy egy kis, házi gyógyszertár üzemeltetése.
Az „Oceano Virtual Reality“ (OceanoVR) területe modelljeink számára lehetővé teszi, hogy a modern technológia
használatával virtuálisan az interneten is bemutatkozhassanak és ügyfeleikkel akár elektronikus úton is időpontokat
egyeztethessenek. Egy bizonyos bemutatkozási szint elérésével modelljeink itt is kiemelt kereseti lehetőségekkel
rendelkeznek. Az OceanoVR programokon való részvétel a Szint 1 kivételével (a test nem felismerhető) természetesen
önkéntesek. Az „Oceano The Club“-ba való megérkezésekor minderről természetesen részletesen tájékoztatjuk Önt.
Modelljeinknek lehetőségük van arra, hogy az „Oceano The Club“ épületében 3 különböző kategóriában béreljenek
szobákat. A bérleti díj ennek során a szobakategóriák szerin a következők szerint alakul:
•

Arctic:

•

Atlantic:

•

Pacific:

CHF 140,- / nap (CHF 80,- éjszakázás és CHF 60,- szolgáltatási költségek)
a közös WC/zuhany/konyha használatával (3-5 kolléganővel)
CHF 150,- / nap (CHF 90,- éjszakázás és CHF 60,- szolgáltatási költségek)
saját konyha, de WC/zuhany a közös használatával (3-5 kolléganővel)
CHF 160,- / nap (CHF 100,- éjszakázás és CHF 60,- szolgáltatási költségek)
saját konyha és saját WC/zuhany (magánapartman)
 igény szerint a konyha mikrohullámú sütővel is felszerelhető
 CHF/EUR/USD pénznemeket fogadunk el (1:1 váltási árfolyammal)

A svájci jog alapján azon modellek, akik Svájcban az „Oceano The Club” helyiségeiben dolgoznak, „magánvállalkozóknak”
minősülnek. Ebben az értelemben tevékenységük független és „csak” a törvényi rendelkezések, saját szabályaink és
feltételeink és a házszabályok vonatkoznak rájuk. A modellek bevételeire naponta CHF 25,- forrásadó kerül kivetésre,
amennyiben a modell nem kerül szabályos adóztatásra Svájcban. Ezen összeget az „Oceano The Club” maga vonja be és
továbbítja azt az illetékes hivatalok számára.
Férfi vendégeinknek lehetőséget kínálunk arra, hogy az interneten virtuálisan megtekintsék klubunkat és modelljeinket.
Az alábbiakban ismertetett nyitvatartási időkben mindössze CHF 15 belépési díjért (mely egy italt – avagy CHF 20 esetén
két italt) lehetőség van a klubba való belépésre, hogy modelljeinket személyesen is megismerjék
•
•

Vasárnaptól szerdáig:
Csütörtöktől szombatig:

14:00 órától
14:00 órától

02:00 óráig
03:00 óráig

 Ettől eltérések is lehetségesek rendezvénynapokon
 A férfi vendégek szobalátogatásai ezen időszakokon kívül is lehetségesek
Amit mi elvárunk:
18 és 35 év közötti hölgyeket keresünk, akik önálló és jól fizetett munkát keresnek Svájcban, különös tekintettel olyan
hölgyekre, akiket érdekel az OceanoVR programban való részvétel.
Előfeltételek:
A Svájcban való munka előfeltétele, a svájci lakcím vagy munkavállalási engedély megléte. Az európai állampolgárság
(EU-s útlevél) vagy az európai lakcím (a hivatalos dokumentumok szerint) megléte alapvetően teljesítik a munkavállalási
engedéllyel szemben támasztott követelményeket. Szívesen állunk rendelkezésükre további tanácsokkal. Látogassák
meg weboldalunkat a www.oceanotheclub.xxx címen és használják az ott található jelentkezési űrlapot, avagy írjanak emailt a jobs@oceanotheclub.xxx, ill. az oceanotheclub@oceanovr-agency.xxx címre, avagy hívjanak WhatsApp-on
keresztül a +41 79 126 84 14-es számon.
Örömmel várjuk
Oceano The Club

HU
OTC Form I-HU.docx

1/1

© OceanoVR, 01.01.2020

