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Se spune ca in ziua de azi e greu ca o tanara care tocmai si-a terminat studiile, sa se poata
angaja cu contract de munca 100% legal, sa fie tratata frumos si sa se poata imbogati inca din
primele luni de zile lucrate. Pentru modelele care lucreaza in cadrul studioului de webchat Pritti,
acesta nu mai este un vis. Acum ele sunt convinse ca exista angajatorul perfect si ca studiile
superioare nu sunt obligatorii pentru a te imbogati rapid.

Program flexibil, salarii uriase si lux deplin

Unii ar spune ca in Romania e imposibil sa gasesti un job care sa te puna in valoare si un
angajator care sa te aprecieze cu adevarat.

Cu toate ca sunt destul de putine la numar aceste locuri de munca, studioul de webchat, Pritti,
le demonstreaza tuturor domnisoarelor ca job-ul perfect exista cu adevarat. De altfel nu e de
mirare ca de cand a aparut pe piata, din ce in ce mai multe tinere ce au implinit varssta de cel
putin 18 ani, isi doresc cu ardoare sa se alature echipei. Stiind cat de respectate sunt, ce
program flexibil vor avea si cat de mari sunt salariile, nu e de mirare, ca orice fata pur si simplu
ar adora sa faca parte dintr-un colectiv mare si primitor.

Spre deosebire de multe alte studiouri de acest gen, Pritti Studio le intampina pe domnisoare
cu un mediu de lucru mai mult decat prielnic. Acesta e redat de spatiul in care ele isi vor
desfasura activitatea, de colectivul calduros, dar si de trainerii prietenosi ce le vor impartasi cele
mai importante sfaturi, care sa le ajute sa castige din ce in ce mai mult.

Datorita faptului ca angajatorul de la PrittiStudio apreciaza cu adevarat eforturile depuse de
fiecare model in parte, inca de la angajare nu ezita sa le premieze cu cate o suma de 500$.
Aceasta reprezinta prima dovada ca in fiecare luna vor fi placut surprinse de venituri absolut
uriase, in functie de orele lucrate, dar si de munca depusa.
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Chiar daca aceste castiguri sunt absolut uriase, asta nu inseamna ca fetele sunt exploatate cu
munca. De altfel, ele isi pot alege singure programul de lucru, tocmai pentru ca acest job ofera
flexibilitate maxima. Domnisoarele pot lucra in 3 ture: de dimineata, de dupa-amiaza sau
noaptea. In functie de preferinte dar si de noile personale pe care le au, ele vor avea ocazia sa
opteze pentru programul de lucru pe care si-l doresc, astfel incat sa fie pe deplin multumite.

In plus, salariile atractive pot fi oferite atat cash, in contul bancar al modelului, dar si in contul
propriei lor societati comerciale, de doua ori pe luna. In plus, platile niciodata nu vor intarzia,
tocmai pentru ca Pritti pune in prim plan de fiecare data multumirea deplina a modelelor.

Datorita faptului ca Pritti nu ezita sa uimeasca placut in niciun moment prin profesionalism si
corectitudine, acesta le pune la dispozitie posibilitatea de a lucra 5 zile pe saptamana a cate 8
ore pe zi, 5 zile pe saptamana a cate 6 ore pe zi sau doar in weekend. In functie de preferinte,
dorinte sau nevoi, modelele in webchat au libertate maxima atat in ceea ce priveste programul
de lucru, cat si a modalitatii de incasare a banilor.

Asadar, studioul de webchat Pritti Studio e intr-adevar angajatorul pe care orice tanara
domnisoara dornica de atentie, apreciere, lux si succes, viseaza cu neincetare. Orice tanara
care a implinit varsta de minim 18 ani are ocazia ca prin intermediul site-ului www.pritti.ro sa
stabileasca un interviu de angajare si sa se bucure de castiguri de mii de dolari in fiecare luna.
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