Hos Johnson Instituttet i Odense søger vi en dygtig massør til start snarest muligt. Det vil helt sikkert være
en fordel, hvis du udover at være massør også interesserer dig for wellness og den gode kundeoplevelse.
Hvis du også er kosmetolog vil vi åbne op for at du udfører ansigtsbehandlinger og voksbehandlinger. Vores
faciliteter er beliggende på Sejerskovvej i smukke naturomgivelser overfor den fynske landsby.
Johnson Instituttet har åbent alle ugens 7 dage. Der vil derfor være mulighed for at tilbyde massager fordelt
over ugen – det er op til dig, hvor fleksibel du vil være inden for åbningstiderne.
Stillingen er en provisionslønnet stilling, hvor det må påregnes at der skal oparbejdes et kundekartotek. Vi
har i dag nogle firmaaftaler, men potentialet er meget stort for at udvide dette, samt markedsføre det over for
de mere end 200 kunder der dagligt kommer hos Johnson Instituttet.
Vi forventer:
•

Du er uddannet fysirurgisk massør eller er kosmetolog med flair for fysiurgisk massage

•

Du vil skabe god kontakt med vores kunder

•

Du udfører manuelle behandlinger med god erfaring

•

Du er ansvarlig og arbejder selvstændigt

•

Du er udadvendt, serviceminded og fleksibel

•

Du er mødestabil og pålidelig
Vi kan tilbyde:

•

Mulighed for at blive del af en fantastisk arbejdsplads

•

Gode og kompetente kolleger

•

Store muligheder for indtjening

Stillingen ønskes besat snarest muligt og der vil løbende blive afholdt samtaler. Ansøgning skal ske pr. mail
til mette@johnson-instituttet.dk
Hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte Mette Gade Christensen på tlf.: 40610902 for
yderligere information.
Johnson Instituttet er Danmarks ældste stadig eksisterende sundhedshus, og består i dag af en
behandlerafdeling med Fysioterapeuter, Kiropraktor, Zoneterapeut og Fodterapeut. Derudover et stort
motionscenter, med 1.000 medlemmer. Smukt beliggende med udsigt ud til den parklignende have og
skoven som nærmeste nabo.

