להשתכר בין
₪ 8,000-13,000
בחודש!
מאת :גליה תורן חן ,מומחית לקוסמטיקה ופיתוח קריירה
תחום הקוסמטיקה נחשב לאחד מהענפים
המבוקשים ביותר בשנים האחרונות.
תרבות האסתטיקה בישראל ובעולם הולכת
ומתפתחת ולפיכך גדל הביקוש לאנשי
מקצוע מעולים בתחומי היופי השונים:
מניקור פדיקור ,בניית ציפורניים ,עיצוב
גבות ,הסרות שיער ,איפור קבוע ,הלחמת
ריסים ועוד.
יוליה גל ,מנכ"ל ובעלים של רשת הטיפוח
המובילה בישראל  yullia -הקימה את
בית הספר במטרה לחולל את מהפכת
התעסוקה ההוגנת בתחום ומציעה משרה
טובה למעוניינים ללמוד ולהתקדם בחיים,
ללא צורך בהשכלה קדמת או בידיעת שפה
וללא מגבלות גיל.
 yulliaהיא רשת בצמיחה מהירה המונה
 8סניפים ברחבי הארץ ונמצאת בתהליך
הקמה של  4סניפים נוספים כבר בשנה
הקרובה ויהייה צורך כל העת בעובדים
מקצועיים ואיכותיים ,מכשירים ומטפחים
דורות רבים של תלמידים ,בית הספר הוא
יותר ממוסד לימודים .מתחם בית הספר
שנמצא במיקום נגיש במיוחד במתחם
התחנה המרכזית החדשה בתל אביב,
מהווה "בית פתוח" ומשפחה חמה למאות
התלמידים הפוקדים אותו ומאפשר לכולם,
בכול גיל ,להבטיח אופק חדש לקריירה
ופרנסה ראויה ומכובדת.

היה זה אבי הפסיכולוגיה המודרנית,
זיגמונד פרויד שאמר שהמפתח לאושר
הוא אהבה ועבודה טובה .דבריו ממשיכים
להדהד במסדרונות בית הספר למקצועות
היופי והאסתטיקה המוביל בישראל .יועצות

הלימודים המנוסות מתאימות באופן אישי
לכול התלמידים את מסלול הלימודים
מתוך מגוון הקורסים המוצעים ,שיאפשר
קידום אישי ומקצועי.
תלמידים רבים בוחרים לשלב כמה
קורסים בתחום האסתטיקה כדי להרחיב
את הזדמנויות התעסוקה ונשארים לעבוד

במשפחה.
בית הספר קולט את הבוגרים בסניפים
בשכר של בין  ₪ 8,000-13,000בחודש
והחיוכים לא מאחרים להגיע ...בוגרים
של שני קורסים או יותר הנשארים לעבוד
ברשת מעל לשנה ,זכאים בנוסף להחזר
מלא של שכר הלימוד.
כולנו מעוניינים להיות רגועים ,בטוחים
ומאושרים ,אך לא תמיד החיים מאפשרים
זאת .נשים וגברים מעל גיל  40או 50
מוצאים את עצמם לפעמים מחוץ למעגל
העבודה ,ללא יכולת פרנסה ועם הרבה

בית ספר למקצועות
האסתטיקה והיופי
היחיד בישראל
המבטיח לבוגריו
עבודה ברשת טיפוח
מובילה.

דאגות .גם לאוכלוסייה הבוגרת המעוניינת
בהסבה מקצועית שתבטיח שקט לשנים
הבאות בית הספר מבטיח עבודה עם סיום
הלימודים .כול מה שאתם צריכים לעשות
הוא לתאם פגישת ייעוץ ולשמוע על תהליך
הלמידה והצמיחה שהכינו לכם המומחים
ב.yullia school-
מגוון הקורסים :מניקור פדיקור ,בניית
ציפורניים וג’ל,
עיצוב גבות בסכין וחוט בשיטה ייחודית
מאוזבקיסטן ,איפור קבוע והדגשת תווי
פנים ,הלחמת ריסים ,הסרת שיער בשעוות
אם אתם אוהבים את תחום היופי אך
חושבים שההכשרה והכישרון שלכם אינם

מספקים ,צוות בית הספר יאפשר לכם
להגיע לאימון ,חיזוק ופרקטיקה ללא
הגבלה עד שתרגישו בטחון מוחלט בעבודה.
אז קדימה ,שימו את החששות בצד ובואו
לבנות לכם עתיד חדש!

לתאום פגישת ייעוץ חייגו052-9708688 :
מתחם התחנה המרכזית החדשה בתל אביב,
קומה ( 4קומת כניסה) מול סופר פארם
רח’ לוינסקי  ,108ת”א.

עבודה מובטחת באחד מסניפי  yulliaרשת הטיפוח המובילה בישראל:

דיזנגוף 101ן ,ת”א | ירמיהו  ,24ת”א | הרצל  ,17ת”א | אחוזה  ,137רעננה | המלך דוד  ,16ירושלים | נתניה ,שכונת פולג בקרוב! סניף
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