VACATURE
Massagetherapeut(e) Spa & Wellness
In loondienst of op zelfstandige basis
“Alone we can do so little, together we can do so much.”

Wie zijn wij?
In het voorjaar van 2021 kochten wij het pand waar wellness, B&B en restaurant ‘The Fox’ in gevestigd was. We hebben het pand
gerenoveerd en zijn eind april 2022 opengegaan als ‘De Parkhoeve’.
Momenteel telt ons hotel 8 kamers en hebben we 2 leuke glamping tenten zodat je bij ons midden in de natuur kan
overnachten. Vanaf oktober willen we ook de wellness terug openen. We geloven dat wellness meer is dan enkel sauna en
zwembad en willen er door de combinatie met lekker eten een totaal-beleving van maken.
In het kader van de opstart van onze wellness, zijn we op zoek naar een Verzorg(st)er Spa & Wellness. Wil jij graag werken op een
top locatie, in een jong dynamisch team en mee ervoor zorgen dat ‘De Parkoeve’ the place to be is? Dan ben je bij Parkhoeve op de
juiste plaats.

Taken






Je ontvangt de klanten en adviseert hen door het voorstellen van gepersonaliseerde verzorgingen;
Je gaat na of er geen ongewenste effecten kunnen voorkomen bij de voorgestelde verzorging (contra-indicatie);
Je geeft massages en esthetische of andere verzorgingen;
Je gaat bij de klanten na of de geleverde service voldoet aan de kwaliteitseisen en persoonlijke wensen;
Je staat in voor het onderhoud, het voorbereiden en het proper maken van de verzorgingsruimte voor en na de komst van de
klanten (linnen, sterilisatie,...);
 Je waakt over het goed functioneren van het materiaal en signaleert dit aan de Coördinator Hotel & Spa;
 Je adviseert de klanten over de verschillende producten, verkoopt producten en werkt mee aan commerciële acties.

Profiel






Je houdt er van klanten met de glimlach te ontvangen en bent vriendelijk;
Ervaring als verzorg(st)er in een Wellnesss is een plus;
Directe en eerlijke communicatie;
Je kan zowel goed samenwerken als zelfstandig werken. Je kan goed plannen en werkt gestructureerd;
Je bent flexibel en gemakkelijk in de omgang, ook in stressvolle momenten.

Aanbod
 Een leuke job in een fijn team in een nieuwe organisatie met aandacht voor een fijne werksfeer en goede work-life balans;
 Loon- en arbeidsvoorwaarden zijn in onderling overleg te bekijken. Startdatum is onderling bespreekbaar;
 Tewerkstelling in een filevrije omgeving te Genendijkerveld 19, 3945 te Ham.

Selectieprocedure
 Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief voor 30 september naar info@parkhoeve.com ter attentie van Kathleen Broekx.
 Heb je nog vragen, dan kan je contact met ons opnemen via 0474/36 35 37 of neem een kijkje op onze website
www.parkhoeve.com

