
Căutăm un coleg fain în echipa noastră

Jobul? Super Terapeut

Ești un terapeut absolvent al unor cursuri de masaj sau al unei facultăţi 
de kinetoterapie și vrei să lucrezi într-un centru SPA cu dotări premium și produse 
de top, alături de o super echipă? Vrei să te implici 100% în oferirea de servicii 
de excepţie adaptate atent fiecărui client care apelează la serviciile tale și 
îţi dorești să-i oferi cea mai plăcută experienţă SPA? 

Vino în echipa noastră de profesioniști! Noi suntem Castelnor Hotel & SPA, un 
resort de 4* cu facilităţi și dotări de top, situat în Păltiniș. Locaţia noastră de 
ospitalitate dispune de 28 de camere de cazare, bar, restaurant, sală de 
conferinţe, SPA dotat cu piscină interioară și exterioară, saune, jacuzzi etc.

Căutăm un coleg sau o colegă cu o atitudine pozitivă și o prezenţă agreabilă 
pentru postul de terapeut. Candidatul ideal este amabil și empatic, are calificare 
în kinetoterapie și cosmetică sau estetică corporală și este mereu dornic să-și 
îmbunătăţească cunoștinţele cu tehnici și proceduri noi. Apreciem experienţa în 
domeniu.



Ne dorim ca tu:
Să fii absolvent cu specializare în Kinetoterapie sau absolvent 
al unor cursuri de masaj;
Să ai cunoștinţe de limba engleză la nivel conversaţional;
Să ai o prezenţă agreabilă, amabilitate, atitudine pozitivă.

Principalele tale responsabilităţi vor fi: 
Urmărirea și respectarea programărilor de terapii;
Oferirea de servicii cu profesionalism, 
în concordanţă cu protocoalele standard de terapii;
Cunoașterea și promovarea activă a serviciilor oferite de centrul SPA, 
a tratamentelor, produselor, mărcilor utilizate, precum și a pachetelor, 
programelor, promoţiilor și/sau reducerilor de preţ;
Pregătirea în mod corespunzător a cabinetului înainte de terapii;
Asigurarea ordinii și curăţeniei la locul de muncă și aplicarea 
tuturor măsurilor de igienă adecvate;
Promptitudine în rezolvarea solicitărilor clientului;
Întreţinerea unui climat de destindere și armonie;
Întocmirea necesarului de consumabile.

Pentru acestea îţi oferim:
Contract de muncă pe termen nedeterminat;
Program flexibil, în ture;
Un salariu motivant;
Tichete de masă;
Prime și bonusuri în funcţie de performanţă;
Oportunităţi de training în formarea profesională; 
Transport gratuit zilnic asigurat între Sibiu - Păltiniș (și retur); 

Dacă acest anunţ te încântă, te invităm să ne contactezi 
la cariere@castelnor.ro sau la 0728 437 074*.
* CV-urile pot fi trimise și pe Whatsapp la numărul menţionat mai sus.



ROOMS RESTAURANT

THE POOL

SPA

LOUNGE FITNESS

PASSPORT TO COMFORT
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