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Podstawowe informacje o firmie Steiner: 

Oferujemy pracę na luksusowych statkach pasażerskich, w sektorze Spa, na poniższych stanowiskach: 

• Masażysta/ Massage Therapist 

• Kosmetyczka/ Facialist 

• Manicurzystka / Nail Technician 

• Trener personalny / Personal Trainer 

• Fryzjer / Hairdereser 

• Lekarz medycyny estetycznej/ Medi Spa Doctor 

• Specjalista od akupunktury/ Acupuncturist 

 

Firma Steiner obsługuje sektor Spa na statkach wszystkich największych armatorów na świecie, takich jak: 

 

 

Oferujemy: 

• Kontrakt z firmą Steiner, światowym liderem obsługującym sektor Spa na ponad 180 statkach największych 

armatorów, tj. Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, 

Silversea, Crystal Cruises, Disney Cruise Line, itp.  

• Darmowe zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania kontraktu, 

• Opiekę lekarską podczas trwania kontraktu, 

• Możliwość zwiedzenia najbardziej odległych zakątków Świata, 

• Pracę w międzynarodowym zespole,  

• Bezpłatne szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,  

• Możliwość rozwoju i kariery. 



Na czym polega paca i zatrudnienie? 

Praca na luksusowych statkach pasażerskich w sektorze Spa wiąże się z wyjazdem na 9-miesięczny kontrakt.  

Zatrudnionemu przydzielony zostaje jeden z ponad 180 statków obsługiwanych przez firmę Steiner.  

Firma pokrywa koszty lotu z Londynu (Academii Steiner, gdzie kandydat obowiązkowo musi przejść szkolenie z 

zabiegów wykonywanych na statkach) do portu, w którym kandydat będzie dołączał na statek oraz lot powrotny po 

zakończonym kontrakcie. 

Płaca oparta jest na gwarantowanej stawce miesięcznej oraz systemu prowizji.  

Statki pasażerskie, obsługiwane przez firmę Steiner pływają po całym świecie, dlatego praca ta wiąże się ze 

wspaniałymi podróżami do najbardziej odległych zakątków świata. 

Zatrudniony jest upoważniony do 1,5 dnia wolnego w 7-dniowym okresie pracy.  

Pasażerami na statkach są głównie Amerykanie, ale także Kanadyjczycy, Australijczycy i Europejczycy.  

Rejsy na statku są głównie 7-14 dniowe (pasażerowie zmieniają się co rejs), ale bywają też dłuższe – miesięczne a 

nawet rejsy dookoła Świata.  

 

Niezależnie od stanowiska, od kandydata wymagane są: 

• Ceryfikat / dyplom  upoważniający do pracy na wyżej wymienionych stanowiskach 

• Kandydat musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu b.dobrym / komunikatywnym  

• Kandydat musi być zdrowy (przed dołączeniem na statek wymagane są specjalistyczne badania lekarskie).  

• Pozytywne usposobienie, zdolność do pracy w zespole, chęć rozwoju, uśmiech, otwartość na inne kultury i 

świat, pracowitość, determinacja. 

Po zakwalifikowaniu kandydata do pracy następuje rozpoczęcie oranizowania wszelkich formalności związanych z 

wyjazdem (wiza do USA, specjalistyczne badania lekarskie, organizacja pobytu w Steiner Academy w Londynie, itp.). 

Każdy kandydat (z wyjątkiem lekarzy medycyny estetycznej i specjalistów od akupunktury, którzy szkoleni są w Miami) 

przechodzi szkolenie w Steiner Academy w Londynie, gdzie uczy się obowiązujących na statku prcedur.  

Szkolenie w Londynie może potrwać od 1 do 12 tygodni. Przeciętnie kandydat przebywa w Londynie ok. 3 tygodni 

zanim rozpocznie pracę na statku.   

 

Więcej informacji: 

Międzynarodowa strona internetowa Steiner oraz krótka prezentacja firmy: 

https://www.theonboardspa.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8-YIeUCf7YU 

 

Przyklady stref Spa, obsługiwanych przez firmę Steiner na statkach różnych armatorów: 

https://www.youtube.com/watch?v=EF1wTrY16Jg  

https://www.youtube.com/watch?v=bnFfs8n5mcg  

https://www.youtube.com/watch?v=5K-hGlX2PEo  

https://www.youtube.com/watch?v=9NgBuMlGAbg  

https://www.youtube.com/watch?v=XBCBSdyo_G4  
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DANE KONTAKTOWE:  

Karolina Wójcik 

Manager Rekrutacji Steiner POLSKA 

+48 505 977 645 

 Karolina. Wojcik@theonboardspa.com 

 https://www.facebook.com/steinerpolska/ 

 


