Parttime sportmasseur in Zeist (m/v)
Ben jij een masseur en op zoek naar een parttime baan bij een
leuke werkgever? Start nu als sportmasseur bij Nicky´s Massage
in Zeist!
Over Nicky’s Massage
Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Nicky Lammerts en sinds 2 jaar heb ik
een massagepraktijk in Zeist. Na de groei van het afgelopen jaar, is het nu tijd om
een leuke spontane collega erbij te zoeken!
Wat ga je doen?
Je komt te werken in de moderne en gezellige massagepraktijk van Nicky’s
Massage. Je geeft zowel ontspanning- als sportmassages. Elke klant verwelkom je
met een glimlach en je luistert goed naar zijn of haar behoeften. Aandacht voor de
klant is bij ons essentieel en hierbij zijn sociale vaardigheden belangrijk. Geen dag
is hetzelfde; de diversiteit van klanten en hun lichamelijke klachten maakt het
werk afwisselend.
Nicky’s Massage is momenteel open van dinsdag t/m vrijdag, zowel overdag als ‘s
avonds. In de toekomst gaan we op meer dagen open. Het aantal werkuren per
week zijn in overleg. Het is ook mogelijk om vaste dagen te krijgen.
Wat bieden wij
- Een informele en gezellige werksfeer.
- Marktconform salaris.
- Je komt te werken in een jong bedrijf.
- Doorgroeimogelijkheden en ruimte voor ideeën en eigen inbreng.
- Reiskostenvergoeding.
- Flexibele werktijden en uren. Je kunt ook vaste dagen/dagdelen krijgen en
eventueel na een tijdje meer werkuren.
- Goed bereikbare locatie met zowel fiets, OV als auto.
Wat wij vragen
- Je bent in bezit van een erkend sportmassage diploma (NGS gecertificeerd
is een pré). Andere massage diploma´s zijn uiteraard welkom, maar geen
vereiste.
- Je bent enthousiast, gezellig en klantgericht.
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
- Je hebt het masseren goed onder de knie. Werkervaring is een pré.
- Je bent flexibel en minimaal 8 uur per week beschikbaar op wisselende
dagen, zowel overdag als in de avonden.
Solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan snel je CV en motivatie naar mij, door te
mailen naar nicky@nickysmassage.nl.

