
 

Оздоровчий масажист (ч/ж/і) 

Коли кличе один з найдовших піщаних пляжів Німеччини, пляжні відпочивальники та 

купальниці не залишаються осторонь. Серед затишних шезлонгів, співу чайок та старих 

рибальських човнів ми щодня вітаємо наших гостей в aja Warnemünde прямо на березі 

Балтійського моря і шукаємо Вас (ч/ж/і) для підтримки нашої команди. Ми даруємо нашим 

гостям сердечне обслуговування, ми - творці підпустки і виконавці бажань. Ви поділяєте цю 

пристрасть і хочете подарувати нашим гостям відпочинок від повсякденності? Чудово! Тоді Ви 

саме та людина, яка потрібна нашій команді! 

 

Ваші майбутні завдання: 

 Завдяки своїм чутливим рукам Ви балуєте наших гостей у спа-центрі класичними 

розслаблюючими або релаксуючими масажами 

 Ви є нашим представником і консультантом NIVEA: Ви надаєте нашим гостям вичерпні 

консультації щодо асортименту продукції NIVEA 

 Ви дбаєте про те, щоб Ваша робоча зона завжди виглядала якнайкраще 

 Гігієна та безпека на робочому місці є для Вас самозрозумілою річчю 

 Ви супроводжуєте гостей протягом усього їхнього перебування - від прийому до 

прощання 

 Видача білизни 

 

Ми очікуємо від Вас: 

 Успішно закінчену професійну освіту за спеціальністю державно визнаного масажиста 

(ж/ч/і) або аналогічну освіту, велнес-терапевт, велнес-масажист або подібну. 

 Знання німецької мови на рівні не нижче В1. 

 Початковий професійний досвід бажаний, але не обов'язковий: додатково набута 

кваліфікація в області оздоровчих масажів 

 Ви підтримуєте своїх колег і демонструєте повну самовіддачу 

 Завдяки Вашій розсудливості і такту, кожен гість може відчувати себе комфортно 

 Твоє ставлення: У маю чутливі руки! 

 

Ми пропонуємо Вам: 

 Стартовий бонус до 1 000 євро (брутто, при повній зайнятості не менше восьми місяців) 

 Безстроковий трудовий договір: ми хочемо, щоб Вам було комфортно з нами протягом 

тривалого часу 

 Оплата згідно з колективним договором 



 Гнучкий графік роботи - Ви самі вирішуєте, чи хочете Ви працювати повний або 

неповний робочий день або на умовах міні-працевлаштування 

 5-денний робочий тиждень з детальним обліком робочого часу 

 Ми хочемо, щоб Ви приходили на роботу розслаблені - з нашою підтримкою Ви можете 

заощаджувати 20% щомісяця на проїзному квитку на місцевому транспорті  

 Знижки для Вас, Ваших рідних та близьких у всіх готелях aja Resorts, A-ROSA Resorts, 

HENRI Hotels, а також у готелях Louis C. Jacob, "НЕПТУН" та інших партнерів 

 Думайте про своє завтра вже сьогодні - з пенсійною програмою нашої компанії 

 Ми дбаємо про Ваше здоров'я- з безкоштовним додатковим корпоративним медичним 

страхуванням на зубні протези та окуляри/контактні лінзи. 

 Завдяки нашій програмі навчання та підвищення кваліфікації Ви завжди будете на 

актуальному рівні 

 Познайомитись з новим - ми пропонуємо Вам можливості для подальшого розвитку в 

рамках групи компаній в Німеччині, Австрії та Швейцарії 

 Ви рекомендуєте нас далі, а ми винагороджуємо Вас за це 

 Картка Bonago-Card - шопінг-ваучери для вас у понад 200 преміум-партнерів 

 Корпоративні переваги - найкращі знижки на якісні пропозиції від понад 1 500 

постачальників 

 Хто спільно працює, ті разом і святкують - ми будемо раді Вашій участі на наших 

командних заходах 

 Спецодяг для співробітників - ми його надаємо та безкоштовно чистимо 

 Підтримка по "прибутті", така як допомога в пошуку житла, організація мовних курсів та 

надання відгулів для їх відвідування, різні моделі робочого часу, мовна підтримка в 

колективі та багато іншого. 
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