Senter for helse og livsmestring
Lørenskog, 19.03.2015

Tverrfaglig klinikk i Lørenskog søker flere
terapeuter/ instruktører/ kursledere
Passer denne beskrivelsen på deg?:
- Engasjert med hjerte for pasientene/ kundene
- Velutdannet og/ eller erfaren
- Moralsk og etisk ansvarlig
- Arbeidslysten og ikke redd for å ta i et tak
- Omsorgsfull
- Samarbeidsvillig
- Glad i faget
- Tenker helhetlig
- Liker utfordringer
- Initiativrik, men respektfull
- Pliktoppfyllende
- Fleksibel
I så fall vil vi gjerne komme i kontakt med deg.
Vi trenger fortrinnsvis en massør som like gjerne gir massasje for
velvære som behandlende massasje.
Vi søker også etter andre typer terapeuter som homeopat,
fotsoneterapeut, kinesolog og kraniosakralterapeut.
Vi søker fortrinnsvis terapeuter som har kunder fra før,
men tar i mot alle slags henvendelser.

Anyu klinikken, Senter for helse
og livsmestring, er en tverrfaglig
klinikk som holder til i
Helsebygget midt i Lørenskog. Vi
tilbyr behandlingsformer som
akupunktur, tuina-massasje,
rosenterapi, thetahealing,
regresjonsterapi og
tankefeltterapi, i tillegg til kurs i
yoga og qigong.
Vår visjon er å bidra til at folk
finner ro og balanse i sine liv
med hjelp av våre terapeuter og
instruktører.
Våre terapeuter og instruktører
har god utdannelse og bred
erfaring innenfor sine fagfelt.
Senterets egenart består nettopp
av dette enestående tverrfaglige
samarbeid mellom terapeuter,
instruktører og kursholdere som
hjelper våre kunder til en bedre
helse samt å finne ro og
balanse.

Vi søker også folk som holder kurs innen rolige treningsformer
eller andre selvhjelpsmetoder.
Vi kan tilby:
- Et godt arbeidsfellesskap der vi tar vare på hverandre
- Tverrfaglig samarbeid med jevnlige møter
- Lyse nyoppussede lokaler og rolig atmosfære.
- Annonsering og markedsføring på vår nettside og sosiale nettverk
- Felles markedsføringstiltak
- Promed journalsystem med online-booking
- Visittkort og brosjyrer
Alle våre terapeuter er selvstendig næringsdrivende som leier seg
inn på fast basis. Man kan også leie rom etter dropp-inn prinsippet,
dersom det er ledig kapasitet. Er dette interessant for deg?
Ta kontakt med Ildiko Balog på tlf: 40670885 eller send mail til post@anyu.no
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