
Balansen søker spaleder og hud- og 
kroppsterapeut 

 

Om Balansen  
Balansen helse og livsstilsenter tilbyr tjenester innen trening, helse og spa til den voksne, 
kvalitetsbevisste kunde. Balansen er et pusterom i en hektisk hverdag. Hit kan man komme når 
man trenger påfyll av energi eller har behov for å slappe av og stresse ned. Vår misjon er å 
inspirere og motivere våre kunder til å ta vare på seg selg og egen helse. I vakre omgivelser med 
det beste av treningsutstyr, gruppetrening, kurs, velværeavdeling og et variert utvalg av hud og 
kroppsbehandlinger ligger alt til rette for at de skal finne sin balanse.   
 
Balansen har 5 kabinett for hud og kroppspleie i tilknytning til spaavdelingen med massasjebad, 
badstuer og relaxsone. Våre produkter er bl.a. Babor, Kerstin Florian, Nimue, 
pHformula, Intraceuticals m.fl.   

 

 
Spaleder 
Vi søker spaleder i 100% stilling som vil være med å videreutvikle vår 
spaavdeling og vårt tilbud innen hud- og kroppspleie 

Du får 

• Fast stilling 
• Gode betingelser og velordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø. 

Dine arbeidsoppgaver 

• Være med å videreutvikle Balansens tilbud innen hud- og kroppspleie 
• Videreutvikle tilbudet i Balansens spaavdeling 
• Personalansvar for våre terapeuter som er tilknyttet spaavdelingen 
• Utføre hud- og kroppsbehandlinger 
• Andre oppgaver tilknyttet spaavdelingen 
• Delta aktivt i arbeidsmiljøet og bidra til videre positiv utvikling 

Du er  

• Glad i mennesker, utadvent og sosial 
• Lojal 
• Ansvarsbevisst 
• Dyktig i jobben og opptatt av gode resultater og gode kundeoppvelser 
• Engasjert og motiverende 



Du har 

• Ledererfaring 
• Jobbet som hud- og kroppsterapeut. 
• Utdanning innen hud- og kropppleie av godkjent utdanningsinstitusjon 
• God innsikt i salg og service 

  

Arbeidssted: Bodø (Nordland) 
Type stilling: Fast stilling, Turnus, Heltid 
Lønn: Fast lønn 

Om dette virker interessant, send søknad til anita@balansen.no innen 20. august 
2017 

Vi ser frem til å høre fra deg! 

  

Hud- og kroppsterapeut 
Vi søker hud- og kroppsterapeut til vårt spateam  

Du får  

• Fast stilling 
• Gode betingelser og velordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø. 
• Opplæring og kurs 

Dine arbeidsoppgaver 

• Hud- og kroppsbehandlinger 
• Salg og kundeservice 
• Booking 
• Andre oppgaver tilknyttet spaavdelingen 
• Delta aktivt i arbeidsmiljøet og bidra til videre positiv utvikling 

Du er  

• Glad i mennesker, utadvent og sosial 
• Lojal 
• Ansvarsbevisst 
• Dyktig i jobben og opptatt av gode resultater og gode kundeoppvelser 
• Engasjert og motiverende 

Du har 

• Jobbet som hud- og kroppsterapeut. 
• Utdanning innen hud- og kropppleie av godkjent utdanningsinstitusjon 

mailto:anita@balansen.no


• God innsikt i salg og service 

Arbeidssted: Bodø (Nordland) 
Type stilling: Fast stilling, Turnus, Deltid 
Lønn: Fast lønn 

 Om dette virker interessant, send søknad til anita@balansen.no innen 20. august 
2017 
Vi ser frem til å høre fra deg! 
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