Gezocht: ervaren, zelfstandig werkende masseur
Ben jij een enthousiaste, ervaren en zelfstandig werkende masseur?
Heb jij een passie voor je eigen vak, maar kijk je met een geïnteresseerde blik naar andere
behandelvormen? Lijkt het je leuk om te werken in een centrum waar meerdere disciplines samen
komen? Dan ben ik op zoek naar jou.
Ik ben Andrea van Bronkhorst, orthomoleculair therapeut. Ik behandel mensen met chronische
klachten door naar hun voeding en leefstijl te kijken en supplementen in te zetten. In 2019 heb ik
een Gezondheidscentrum geopend, omdat ik geloof dat verschillende disciplines onder één dak
elkaar kunnen versterken. Zo werken er bij ons bijvoorbeeld ook personal trainers en worden er
yogalessen gegeven. Een masseur zou een mooie aanvulling zijn. Veel mensen ervaren stress en
hebben moeite om te ontspannen. Ook merk ik dat veel mensen vast lopen op een stukje
ontgifting en drainage. In het verleden hebben we ook al masseuses gehad en dat werkte goed.
Het Gezondheidscentrum ligt in de Hoofdstraat van Gorssel, tussen Deventer en Zutphen. De
behandelruimtes en wachtkamer op de begane grond zijn met zorg ingericht voor een rustige,
aangename sfeer. Op de bovenverdieping is er een multi-functionele ruimte geschikt voor
workshops en presentaties. Daar worden ook de yogalessen en personal training gegeven.
Wat zoek ik in een masseur:
- Je bent empathisch en hebt een goed aanvoelend vermogen
- Je draait niet gewoon je ‘programma’ af, maar kijkt wat op dat moment nodig is bij degene die
op je tafel ligt
- Je bent in het bezit van de vereiste diploma’s en hebt ervaring opgedaan in een eigen praktijk
of elders
- Je bent ZZP’er of wilt dit worden
- Je hebt een frisse, verzorgde uitstraling en bent open in contact
Wat wij bieden:
- een compleet ingerichte kamer inclusief behandeltafel
- een mooie wachtruimte om je klanten te ontvangen
- een eigen profielpagina op onze website
- je lift mee op reclame-uitingen en marketingactiviteiten van het centrum (denk aan social
media, nieuwsbrieven en sponsoring)
- leuke collega’s
Heb jij interesse of weet je iemand voor wie dit interessant is? Stuur dan een mail naar
info@gezondheidscentrumvanbronkhorst.nl
Andrea van Bronkhorst

