Familiebedrijf Massagestudio Puur & Intens is opgericht in 2011 en is begonnen klanten te masseren
met als doel mensen te helpen de pijn hun het lichaam te verlichten en stress weg te nemen. Uit onze
eigen ervaring helpen massages erg goed om de spanning en knoppen los te maken en dus zo ook
blessures te verminderen en meer bewegingsvrijheid te creëren. Dit hebben wij onder andere geleerd
in onze opleiding van het NGS en zijn daarom opzoek naar nieuwe collega met deze zelfde
achtergrond.
Langzaam is ons bedrijf zich aan het evalueren naar een bedrijf dat zich wil richten op meerdere
gebieden rond om het ontspannen en behandelen van pijn klachten in het lichaam. Wij verzorgen
sinds 2020 ook yogalessen.
Is jou insteek ook om klanten te helpen bij het verlichten van hun mankementen en ze hier bewust
van te laten worden en kan jij dit met jou ervaring en kennis als Wellness/Sportmasseur?
Dan zijn wij op zoek naar jou als onze nieuwe collega masseur!
Een Wellnessmasseur en naar een Sportmasseur
Partime/fulltime (minimaal 24 uur per week)
met ingang van februari 2021
Wat wij van je vragen :
 je beschikt over een NGS diploma wellness en/of sportmassage
 je minimaal 1 jaar ervaring hebt in dit vakgebied.
 je hebt bij voorkeur extra diploma’s / certificaten van andere massagevormen
 je bent flexibel en beschikbaar bent met name voor 2 avonden in de week en 2 zaterdagen in
de maand.
 je bent bereid om cursussen en trainingen te volgen om je takenpakket verder uit te breiden
 je weet de wensen van de klant op de juiste manier te vertalen naar de juiste massage voor
hem/haar
 je staat klanten te woord die vragen over of problemen met hun welzijn hebben
 Je spreekt goed Nederlands en op zijn minst basis Engels. Is ook Duits voor jou ‘kein Problem’?
Dan is dat een pré.
 Je bent sociaal van aard en staat communicatief je mannetje (of vrouwtje)
Wat wij je o.a. bieden :
 een uitdagende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
 tijden in overleg en vaste uren
 een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
 aandacht voor balans in werk en privé
 persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden
 een half jaar contract op basis van 10 uren, verlenging en uitbreiding o.b.v. evaluatie.
 werken in een ambitieus familiebedrijf met een ontspannen karakter
Past deze vacature bij jou? Stuur dan je motivatie brief en CV incl. recente foto naar
info@puurenintens.nl.
Mocht je nog vragen hebben kan je ons ook mailen of bellen.
www.puurenintens.nl 0646264945 info@puurenintens.nl.

