"Att växa i arbetet är ett gemensamt mål för både Dream Jobs och
för våra arbetstagare. Människor
som börjar som unga kan arbeta
för oss hela livet. I mitt jobb njuter
jag själv av gränslös makt. Det
bästa är att ingen finländare
ingriper i vad jag håller på med. "
Controller,
vår Dream Jobs Consulting

VILL DU BLI EN STJÄRNA?
Vi tar hand om dig!

Vår Controller behöver

MÄNNISKOR ATT KONTROLLERA

Dina drömmar kan gå i uppfyllelse snabbare än du anar!
Nu söker vi snygga unga för en karriär
inom internationella modelljobb.

Vi söker folk till mycket hårt fysiskt jobb att lyda under vår Controller,
arbetet är bl.a. inom bygg-, restaurang-, städ- och trädgårdsbranschen.
Arbetet ger dig stora utmaningar som tre gånger längre arbetstid, ingen
mat och undermåliga levnadsförhållanden. I detta arbete känner du dig
som en verklig vinnare, du gör ett sådant jobb som ingen skulle göra om
de inte var tvungna till det.

Vi behöver hela tiden mer folk!

för att göra större vinst.

I arbetsförmånerna ingår bl.a. inkvartering året runt, bankkonto och
förvaringstjänst av dina identitetshandlingar och resedokument. För all
service uppbärs orimligt höga kostnader, men varje månad får du lön
som din Controller lyfter i stället för dig.
Arbetet är speciellt ansvarsfullt, utan din arbetsinsats skulle någon vara
tvungen att göra jobbet på ett mänskligt sätt. I arbetsuppgifterna kan
tidvis ingå reglering av nativiteten.

DreamJobsConsulting
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dreamjobsconsulting@gmail.com
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Äventyret kan börja här:
För modelljobb söker vi en danskunnig ung person som gärna uppträder.
I arbetet ingår modellfotograferingar i Finland eller utomlands.
Vi gör ett avtal med dig som du aldrig kommer att glömma.
Till arbetskontraktet som verkar normalt tilläggs ett hot om böter.
Vi sköter alla arrangemang för dig på ett professionellt sätt.
Snart kommer du att vara skyldig din arbetsgivare en stor summa pengar.
Saker kan gå framåt mycket snabbt:
I arbetet ingår bikini-, naken- och sexfotograferingar.
Du får också det eftertraktade jobbet som stripteasedansös.
På toppen av din karriär säljer du sex under hot om våld.
Som bonus får du sporadiskt och överraskande både
oskyddat och påtvingat sex.

Tveka inte, kraven är låga:
- Du behöver ingen tidigare arbetserfarenhet eller särskilt utseende.
- Du behöver bara vara ung.
- Vi håller kvar dig i mardrömmen .
Det bästa med jobbet är att det inte syns utanpå att du blir utnyttjad!
Bifoga två snygga bilder av dig själv till ansökan.

L I V

tfn 046 579 3744
wepimpyourtalent@gmail.com

tfn 046-579 3744

ANSLUT DIG TILL ANDRA PROFFS!

Vi söker: En person utan språkkunskaper för att säljas

Vill du träffa olika människor i ditt jobb? Hos oss är det möjligt, t.o.m. varje timme!
Vi erbjuder:
• En fast och permanent anställning, du kan inte dra dig ur även om
du skulle vilja.
• En tjänstebostad som du inte får lämna utan att bli bestraffad.
• Fullständig städservice som inkluderar bl.a. en rulle papperslakan.
• Droger och våld om du försöker ta dig ur situationen.
• Stort ansvar för ditt eget och dina näras välmående.

Du har:
• En svaghet som kan utnyttjas, till exempel en skuld eller rädsla för våld.
• En tro på att du får hjälp, detta gör att du orkar fortsätta.

Du bör:
• För din förmans räkning ha sex med finländare som betalar för det.
• Böja dig enligt de villkor och ställningar som kunden kräver.
• Godkänna alla kunder oberoende av kön, våldsamhet eller hygien.

Vi diskriminerar ingen:
• Om du är minderårig, har en psykisk sjukdom eller är utvecklingsstörd
är det inget hinder för dig för att utföra ditt arbete.

Arbetsförhållandet förutsätter:
• Tillräckligt med finländare som är villiga att betala för sex trots det
mänskliga priset.

womanpowerfinland@hotmail.org

Det finns arbete som ingen skulle vilja göra.
Ändå råkar hundratals offer ut för människohandel – även i Finland.
Om du upptäcker tecken på människohandel, hjälp:
www.ihmiskauppa.fi eller tfn 071 876 3170.
I samarbete med:

EMBASSY OF THE UNITED STATES

HELSINKI • FINLAND

tfn: 046-579 3744

Personer enligt dina behov

