Masseur/Hamammedewerker Thermen Berendonck
THERMEN BERENDONCK WACHT OP JOU!
Wellness en gastvrijheid krijgen een heel bijzondere plek in Wijchen. In mei 2019 opent
hier het nieuwste en nu al mooiste wellnessresort van Nederland: Thermen Berendonck.
Een plek voor pure ontspanning, onvergetelijke wellness én… voor jou!
Een dag in Thermen Berendonck moet diepe indruk maken. Door de wellness die onze gasten er
straks beleven en zéker ook door de gastvrijheid die zij er mogen ervaren. Daar kun jij aan
bijdragen, want voor onze nieuwe vestiging zijn wij nu al druk bezig met de samenstelling en
werving van ons team.
Voor onderstaande functies zoeken wij betrokken, gezellige mensen die nieuwe betekenis geven
aan gastvrijheid en beleving. Mensen zoals… jij! Reageer snel, want voor een aantal functies
beginnen de trainingen binnenkort.
Masseur
Ontspannen mensen, blije gezichten. Dankzij jou. Want met jouw ervaring als
masseur/hamammedewerker weet je precies wat onze gasten nodig hebben om hun dag in de
Thermen ongekend relaxed te maken.
Sportmassages, ontspanningsmassages, oosterse massages of hamambehandelingen. Ben je
specialist in een van deze massages? Of heb je het allemaal in de vingers? Dan hoor jij thuis op
onze beautyafdeling. Maak onze gasten gelukkig en je toekomstige collega’s blij: reageer snel!
Trouwens, bij Thermen Berendonck werk je in een gezellig en enthousiast team. In een sfeervolle
en luxe werkomgeving ook nog eens. En grijp je kansen door o.a. het volgen van cursussen en
trainingen, dan breid je je takenpakket wellicht snel uit!
Je bent, hebt en kunt:

•
•

•

•

Je hebt ervaring met masseren;
Je beschikt over een diploma sportmassage of je bent nu in opleiding tot sportmasseur
(eventueel uitgebreid met diploma’s/certificaten voor andere massagevormen zoals
voetreflexmassage)
Je bent flexibel en minimaal twee dagen per week beschikbaar op wisselende dagen, zowel
overdag als in de avonden, in weekenden, tijdens vakanties en op feestdagen (Ja, onze
gasten genieten het liefst altijd van onze wellness).
Je bent enthousiast, gezellig en gastgericht

Jij hebt wat te bieden, wij natuurlijk ook!

•
•

•
•

•

Je gaat werken in een ambitieus familiebedrijf met een ontspannen karakter. Het mooist is
dat je bij ons alle ruimte krijgt voor eigen ideeën en inbreng!
Je verdient een marktconform salaris. Ook mag je rekenen op prima secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals leuke kortingsacties m.b.t. onze eigen producten. Denk aan
toegang tot de sauna’s en genieten van onze eigen professionele keuken tegen zeer
aantrekkelijke prijzen.
Pensioenopbouw vanaf 21 jaar
We vinden het belangrijk dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat je ruimte hebt om te groeien
én door te groeien. Daarom bieden we binnen onze eigen Academy een uitgebreid pakket
aan opleidingsmogelijkheden en interne trainingen.
Wat we net zo belangrijk vinden: een goede balans tussen werk en privé. Dat is iets waar
we samen aan werken. We hebben oog voor onze gasten, maar zéker ook voor jou!

