Ben jij die sociaal vaardige (parttime) sportmasseur /
massagetherapeut die we zoeken? Lees dan snel deze vacature.

Over Fit Massage Breda
Fit Massage Breda bestaat ruim 15 jaar. Jurgen Magielse is er mee gestart naast een baan in de
techniek. Ondertussen werkt Jurgen fulltime als masseur, en is daarnaast sportverzorger bij het
Worldtour wielerteam Jumbo-Visma. Eline Baijens is afgestudeerd fysiotherapeute, en werkt
daarnaast als sportmasseuse. Er wordt gewerkt vanuit twee locaties in Breda, en op kort termijn zal
er uitbreiding plaatsvinden met een locatie in Oosterhout.
Wat ga je doen?
Je komt te werken in een moderne massagepraktijk waar de cliënten centraal staan. De massages
worden gegeven bij Monné Zorg en Beweging, een toonaangevend fysiopraktijk / fitnesscentrum. Je
geeft zowel stevige ontspanning- als sportmassages. Samen met de cliënt bepaal je wat de beste en
gewenste behandeling is. Aandacht voor de cliënt is bij ons essentieel en hierbij zijn sociale
vaardigheden belangrijk. Je werkt, na een inwerkperiode, zelfstandig. Je maakt nieuwe afspraken,
voert massages uit en rekent de behandeling af.
Het aantal werkuren en de locatie waarop je werkt bepalen we in overleg. De werkzaamheden zijn
doordeweeks overdag en in de avonden, en eventueel op de zaterdagen overdag.
Deze functie is met name interessant voor de gepassioneerde masseur die van vrijheid houdt en
graag zijn vak uitoefent, maar minder heeft met social media, administratie, locatie zoeken etc. Je
komt in een goedlopende praktijk waar alles goed geregeld is of wordt.

Fit Massage Breda ~ 076 – 88 77 564 ~ Whatsapp 06 2539 2834 ~ www.fitmassagebreda.nl ~ info@fitmassagebreda.nl

Wat bieden wij
•
•
•
•

Een informele en gezellige werksfeer.
Een passende ZZP vergoeding op basis van gerealiseerde omzet.
Zelfstandige baan, waarbij je ook je eigen planning beheert.
Participatie in een goedlopende praktijk, waar de organisatie al staat.

Wat wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

Je bent al een paar jaar gediplomeerd sportmasseur (NGS gecertificeerd is een pré).
Bij voorkeur heb je ook een aanvullende opleiding tot massagetherapeut.
Bindweefsel- en triggerpoint technieken behoren tot je skills.
Je bent sociaal vaardig en klantgericht.
Je bent in staat goed te luisteren naar de wensen / hulpvraag van de cliënten.
Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar, zowel overdag als in de avonden.
Je bent bereid soms extra te werken bij afwezigheid van je collega’s.

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan snel je CV en motivatie naar info@fitmassagebreda.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jurgen Magielse op nummer 076 8877 564.
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