
Tarjoamme:
• Vakituisen ja pysyvän työsuhteen, et pääse pois vaikka haluaisit.
• Työsuhdeasunnon, josta poistumisesta rangaistaan.
• Täydellisen siivouspalvelun, johon kuuluu mm. paperilakanarulla.
• Huumausaineita ja väkivaltaa, jos haet tilanteesta ulospääsyä.
• Paljon vastuuta omasta ja läheistesi hyvinvoinnista.

Sinun tulee:
• Harrastaa seksiä siitä maksavien suomalaisten kanssa esimiehesi lukuun.
• Taipua asiakkaan kulloinkin asettamiin ehtoihin ja asentoihin.
• Hyväksyä asiakkaaksi kaikki sukupuoleen, väkivaltaisuuteen tai 
  hygienisyyteen katsomatta.

Sinulla on:
• Heikkous jota käyttää hyväksi, kuten velka tai väkivallan pelko.
• Usko että saat apua, mikä saa sinut jaksamaan.

Työsuhde edellyttää: 
• Tarpeeksi suomalaisia, jotka haluavat maksaa seksistä sen inhimillisestä 
   hinnasta välittämättä.

Emme harrasta syrjintää: 
• Alaikäisyys, psyykkinen sairaus tai kehitysvammaisuus eivät ole este 
  työnteollesi. 

LIITY AMMATTILAISTEN JOUKKOON!

Haemme: Kielitaidotonta myytävää voittotalliin

womanpowerfinland@hotmail.org puh: 046-579 3744

Haluaisitko tavata työssäsi erilaisia ihmisiä? Meillä se onnistuu, vaikka joka tunti!

On työtä, jota kukaan ei haluaisi tehdä. 
Silti se on satojen ihmiskaupan uhrien kohtalona – myös Suomessa.  

Jos havaitset ihmiskauppaan viittaavia merkkejä, auta:  

www.ihmiskauppa.fi tai puh. 071 876 3170.

yhteistyössä mukana:

Controllerimme tarvitsee

KONTROLLOITAVIA
luomaan suurempia voittoja.

Haemme Controllerimme alaisuuteen ihmisiä erittäin rankkaan fyysi-
seen työhön mm. rakennus-, ravintola-, siivous- ja puutarha-alalle. Työ 
tarjoaa Sinulle kosolti haasteita kuten kolminkertaisia työaikoja, aliravit-
semusta ja ala-arvoisia elinoloja. Tässä työssä tunnet itsesi todelliseksi 
voittajaksi, kun teet jotain mitä kukaan ei tekisi ellei olisi pakko.

Työetuihin kuuluvat mm. ympärivuotinen majoituspalvelu, pankki- 
tili sekä henkilö- ja matkustusdokumenttien säilytyspalvelu. Kaikista 
palveluista pidätetään kohtuuttomat välittömät kulut, mutta nautit joka 
kuukausi palkannostosta, jonka suorittaa oma Controllerisi.

Työ on erityisen vastuullista, sillä ilman sinun työpanostasi jonkun 
täytyisi tehdä se inhimillisesti. Työtehtäviin voi kuulua ajoittaista synty-
vyyden säännöstelyä.

dreamjobsconsulting@gmail.com puh. 046-579 3744

"Kasvaminen työssä on yhteinen 
tavoite niin Dream Jobsille kuin 
työntekijöillemmekin. Nuorena 
aloittavat ihmiset voivat työs-
kennellä meillä koko elämänsä. 
Omassa työssäni nautin rajatto-
man vallan tunteesta. Parasta on, 
kun kukaan suomalainen ei puutu 
tekemisiini. " 
Controller, Dream Jobs Consulting

Dream Jobs Consulting
J A  T Y Ö  O N  E L Ä M Ä S I

HALUATKO TÄHDEKSI?
Me hoitelemme sinut!
Unelmasi voi toteutua nopeammin kuin uskotkaan. 
Nyt haetaan hyvännäköisiä nuoria
muka kansainvälisen mallin uralle.

Meillä on haku päällä!

 Tästä seikkailu voi alkaa:
- Haemme tanssitaitoista ja esiintymishaluista nuorta mallin töihin.
- Töihin kuuluvat mallikuvaukset Suomessa tai maailmalla.
- Teemme kanssasi sopimuksen, jota et unohda. 
- Normaalilta tuntuvaan työsopimukseen lisätään uhkasakko.
- Kaikki järjestelyt hoidetaan puolestasi ammattimaisesti.  
- Pian olet työnantajallesi velkaa suuren summan rahaa.

 Asiat voivat edetä hyvinkin nopeasti:
- Töihin kuuluvat bikini-, alaston- ja seksikuvaukset.
- Pääset myös himoitun striptease-tanssijan tehtävään.
- Urasi huipulla myyt seksiä veloilla ja väkivallalla uhattuna.
- Bonuksena saat työnantajaltasi satunnaisesti ja 
 yllättäen suojaamatonta ja pakotettua seksiä.

 Älä epäröi, vaatimukset ovat vähäiset:
- Aikaisempaa työkokemusta tai ulkonäköä ei oikeasti tarvita.
- Olet vain nuori.
- Me hoidamme uskottelun. 

Parasta työssä on, ettei hyväksikäyttö näy sinusta päälle päin!
Liitä hakemukseesi itsestäsi kaksi hyvännäköistä kuvaa.

wepimpyourtalent@gmail.com
puh. 046 579 3744

HELSINKI • FINLAND
EMBASSY OF THE UNITED STATES


