Formular de cerere ca Model în
Oceano The Club
Aplicați astăzi
Sunteți o femeie cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani și căutați un loc de muncă în străinătate ca model? Ca model,
deoarece știți că sunteți o femeie specială și mulți oameni vă confirmă acest lucru în fiecare zi?
Atunci nu ezitați și informați-vă pe pagina noastră de pornire cu privire la ofertele noastre.
Frumusețea este un privilegiu și merită atenție! Atenția este un lucru fantastic, însă devine interesant doar atunci când se
transformă în capital.
Sunteți interesată de o activitate plătită peste medie și independentă, care respectă cele mai înalte măsuri de siguranță?
Un viitor fără griji și independent? Să fiți independentă și vă bucurați de viață? - Vă arătăm cu plăcere posibilitățile!
Căutăm mereu modele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani
Oferim condiții de muncă de primă clasă care respectă legislația elvețiană aplicabilă și reglementările locale. Garantăm
cel mai ridicat nivel de siguranță și potențial maxim de câștig.
Condiția necesară pentru a lucra în Elveția este o ședere sau un permis de muncă în Elveția. O cetățenie europeană
(pașaport UE) sau o reședință Europeană (conform documentului oficial), în general, îndeplinesc cerințele pentru un
permis de muncă. Suntem bucuroși să vă sfătuim și să așteptăm fiecare aplicație în acest sens.
Sunteți interesată? - Atunci, vă rugăm să vă înscrieți cu ajutorul următorului formular de aplicare!
Profitați de ocazie și spuneți-ne impresiile dvs. și trimiteți-ne una sau maximum trei fotografii recente (fără postprocesare
și cel puțin o fotografie cu corpul).
Nume:

Prenume:

(toate numele)

(toate prenumele)

Data nașterii:

Țara de reședință:

(data oficială)

(domiciliu)

Naționalitate:

Țara de origine:

(conform pașaportului)

(proveniența)

E-mail:

Număr de mobil:

(privată)

(inclus. WhatsApp)

Limbi:

Referință:

(abreviat EN, IT, DE, FR, ES, RO, HU, atele)

(internet, agenție etc.)

+

Mesaj:

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________



Fotografii și documente de identificare (copie) închise.

Localitatea, data și semnătura:
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