
 

Simplika – tarptautinė personalo atrankos ir darbo nuomos įmonė, veikianti Lietuvoje nuo 2006 metų ir šiuo metu 

sėkmingai atstovaujama Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Mūsų tikslas – padėti Klientams susirasti geriausią darbuotoją, o 
Kandidatams – svajonių darbą. 

Mūsų klientė – Estee Lauder - viena iš didžiausių odos ir plaukų priežiūros produktų, kosmetikos ir parfumerijos 
gamintojų, prie savo komandos kviečia prisijungti Vizažistę (-ą). 

MAC VIZAŽISTĖ (-AS) 

Darbo pobūdis: 

 Prekinio ženklo atstovavimas - koordinavimas parduotuvėse; 

 Aktyvus bendravimas su parduotuvės klientais, aptarnavimas, konsultavimas, prekių asortimento pristatymas; 

 Puikios Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas; 

 Prekių išdėstymas stenduose, naujų produktų pristatymas; 

 Individualių bei grupinių makiažo pamokų vedimas; 

 Atsiliepimų bei informacijos rinkimas iš Klientų bei jų pildymas duomenų bazėje; 

 Pagalbos teikimas kolegoms didinant komandos efektyvumą; 

 Pardavimų ataskaitų teikimas vadovybei; 

 Dalyvavimas periodiniuose mokymuose ir seminaruose; 

 Dalyvavimas renginiuose ir įvairiose akcijose didinant prekinio ženklo žinomumą; 

 Užbrėžtų tikslų ir pardavimo planų vykdymas. 

Reikalavimai: 

 Aukštasis išsilavinimas; 

 1-2 metų darbo patirtis mažmeninėje prekyboje su kosmetikos ar prabangos prekėmis; 

 1-2 metų vizažistės (-o) darbo patirtis; 

 Taisyklingos lietuvių kalbos žinios, labai geros anglų kalbos žinios; 

 Puikūs bendravimo, klientų aptarnavimo ir organizaciniai įgūdžiai; 

 Pozityvumas, noras dirbti ir tobulėti; 

 Aktyvumas, atsakingumas, savarankiškumas, sąžiningumas; 

 Stipri orientacija į rezultatą; 

Privalumai: 

 Vizažistės (-o) išsilavinimas. 

Mes jums siūlome: 

 Darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve; 

 Geras darbo sąlygas; 

 Motyvacinius priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų; 

 Mokymus ir galimybę tobulėti, kelti kvalifikaciją. 

Kita informacija: 

 Darbo laikas - po 8 darbo valandas pagal individualų darbo grafiką; 

 Gyvenimo aprašymą prašome siųsti anglų kalba, su nuotrauka nurodant pozicijos pavadinimą 

Vizažistė (-as) iki Spalio 5 d. Kartu siųskite ir savo vizažo darbų pavyzdžius. 

Atlygis  Mėnesinis atlygis: 435.00 iki 700.00 EUR. Priklauso nuo rezultatų. 
Vietovė  Vilnius 

Kontaktinė informacija: 
Kontaktinis asmuo  Ramunė Serafinaitė 
El. paštas:  ramune.serafinaite@simplika.lt 
Adresas:  J. Tumo-Vaižganto g. 8-4, Vilnius, LT-01180 Vilniaus 
Informacija telefonu:  85 272 55 54 
URL  http://www.simplika.lt 
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