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UDDANNET MASSØR 
Til Enjoy Resorts Marina Fiskenæs søger vi en dygtig, serviceminded og imødekommende 
massøruddannet behandler til vores wellness og spaafdeling.  

Vores gæster har høje forventninger til oplevelserne i vores spaafdeling og det stiller krav til dig. Vi 
går op i frihed under ansvar og et godt sammenhold med gode kollegaer. 
 
Teamets fornemmeste opgave er at sikre vores gæster får den bedste service og oplevelse, når de 
besøger os.Vi tilbyder wellness i smukke omgivelser til Enjoy Resorts´ gæster i vores 1.900 
kvadratmeter store wellness center. 
 
Vores åbningstider er mandag til søndag hele året, hvilket betyder at skiftende arbejdstider samt 
weekend-vagter skal påregnes. Vores behandlinger er mange forskellige – og her byder vi på 
næsten alt hvad man kan drømme om indenfor wellness, både af forskellige bade og forskellige 
behandlinger. 
 
Læs mere om wellness på: 
https://enjoyresorts.dk/enjoy-resorts-marina-fiskenaes/wellness/ 
 
Vi forestiller os, at du: 
- Er uddannet massør 
- Taler dansk 
- Gerne med erfaring i både ansigts og kropsbehandlinger. 
- Har lyst til at tale flere sprog og møde nye mennesker. 
- Er social anlagt med et opmærksomt sind 
 
Vi kan tilbyde dig følgende: 
- Mange glade kollegaer 
- Oplæring i behandlinger 
- En travl, men spændende hverdag 
- Løn efter kvalifikationer 
 
Du refererer til wellnesschefen. 
 
Hvis stillingen lyder spændende for dig, så send os en ansøgning inkl. kort CV samt billede til vores 
HR-chef Anette Iversen på mail: ai@enjoyresorts.dk 
 
Vi glæder os til at se din ansøgning. Vi afholder løbende jobsamtaler... 
 
Om os 
Enjoy Resorts finder du på vadehavsøen Rømø og Marina Fiskenæs i Gråsten. Begge resorts ligger 
midt i naturen tæt på vandet og med højt til himlen. Enjoy Resorts tilbyder mere end 356 
Feriehuse med tilhørende Wellness, Restaurant, Bar, Konference, Bowling, Golf og mange glade 
feriegæster. 


