Kursholder ved Tone Lise Akademiet
Tone Lise Akademiet er i stor vekst og sammen med våre andre bedrifter innen
konsernet søker vi alltid etter gode kollegaer.
Er du fotterapeut, vippestylist, hudterapeut eller negletekniker?
Har du lidenskap for faget, er profesjonell, fleksibel og vil dele dine kunnskaper og
være med på å utdanne andre i bransjen? Da passer denne stillingen for deg.
Vi søker kursholdere (freelance) for vårt team i kursavdelingen ved Tone Lise
Akademiet i Oslo.
Arbeidsgiver: Tone Lise Akademiet AS
Stilling: Kursholder (freelance)
Frist: Fortløpende - med oppstart januar 2022
Ansettelsesform: Freelance
Om stillingen
Tone Lise akademiet søker kursholdere til våre helge / weekend kurs her på
akademiet. Vi tilbyr en rekke kurs og trenger engasjerte, fleksible og profesjonelle
kursholdere til å videreutvikle kursdeltagere. Stillingen er freelance, med dette menes
at du må ha en bedrift og at du fakturerer timene du har arbeidet til Tone Lise
Akademiet. Timelønn og betingelser vil bli avtalt etter intervju og ved en eventuell
tilbudt stilling med følgende kontrakt.
Vi søker etter deg som har solid faglig og praktisk bakgrunn innen relevante fagfelt,
og som har ønske og evne til å engasjere og gi våre kursdeltagere relevant
undervisning på høyt faglig nivå. Vi ønsker kursholdere som mestrer fagene og som
føler seg komfortabel med å undervise og utvikle gode kurskonsept for våre
deltagere. Vi ønsker at du skal ha god praktisk erfaring fra bransjen, som salong/
klinikk arbeid eller lignende. Vi ønsker også fremlegg av relevante referanser og
dokumentasjon i form av bilder av arbeid. Vi krever at du mestrer og føler deg
komfortabel i å undervise minst en av fagene under for å være aktuell søker til
stillingen. Dersom du mestrer flere enn et kurs er dette en fordel, men ikke et krav.
Kursene:
- Akrylnegler
- Gelénegler
- Gelélakk
- Polygel
- E-file

- Fotpleie med gelélakk
- Vippeextensions klassisk og volume
- Fotpleie med skalpell
- Vippeløft
- Browlamination med shaping
- Threading
- Hårfjerning med voks (også brazilian)

Arbeidsoppgaver
•
•
•
•
•

Undervisning og veiledning i relevante fagfelt
Ordens oppgaver under selve kurs
Rydde frem og etter kurs
Sende rapportering om kursets gjennomføring
Holde seg faglig hevet innen det gitte faget

Kvalifikasjonskrav
•
•
•
•
•

Erfaring fra salong / klinikk arbeid
Utdanning og/ eller kurs innen det faget du søker på - vise til diplom/ vitnemål
Fleksibel i helgearbeid
Har eget firma som du kan fakturere fra
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

I tillegg vektlegger vi
•
•
•
•

Dersom du kan kurse i flere enn ett fag
kompetanse innen andre fagområder relatert til. bransjen
undervisnings- og veiledningserfaring
god formidlingsevne og tydelig engasjement

Personlige egenskaper
•
•
•
•
•

Vilje og evne til å bidra til et stimulerende fagmiljø
God evne til å motivere og legge til rette for studenters læringsarbeid
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Initiativrik, fleksibel og selvstendig
Lidenskap for yrkesområdet

Vi tilbyr
•
•
•

Stillingen lønnes med fast timelønn - Lønnsinnplassering avhenger av
kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
Kursing og god opplæring i dine arbeidsoppgaver
Positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad
Søknad sendes via Send søknad her på vår nettside eller til jennifer@tonelise.org
CV og søknad skal være på norsk. Attester, diplomer, vitnemål og referanser
medbringes til et eventuelt intervju.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:
•

Jennifer - ansvarlig for kursavdeling på tlf 47695481 eller e-post:
jennifer@tonelise.org

