Puurenkuur organiseert eigen detox-, yoga- en mindfulnessweekenden en retreats, in zowel
binnen- als buitenland. Ons team van begeleiders bestaat uit zeer ervaren, bevlogen en
gepassioneerde yoga- en sportdocenten, lifestyle coaches en voedingsexperts. Mensen die
met hart en ziel hun werk doen.

Ervaren Voedingsexpert/Detoxcoach & Docent
holistische activiteiten (yoga, meditatie en/of pilates)
(combinatiefunctie)

Tijdens onze detoxweekenden in Nederland ben jij voor deelnemers The One op het gebied
van voeding & activiteiten. Je verzorgt een voedingsworkshop en begeleidt onze gasten
tijdens de weekenden. Daarnaast ben je inzetbaar als leefstijl/voedingscoach en verzorg je
lessen (yoga, meditatie, ontspanning etc.).
Kortom, tijdens de reis ben jij er om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt, om de
deelnemers optimaal te ondersteunen in het detoxproces en ze in de watten te leggen.
Meer informatie over onze detoxweekenden kun je vinden op:
https://puurenkuur.nl/package/359/hotel-de-bilderberg/3987/nieuw-detoxweekend
Dit is wie we zoeken…
• Een afgeronde opleiding op het gebied van voeding, bij voorkeur aangevuld met een
detoxopleiding
• Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Voedingscoach en/of Detoxcoach &
Docente (yoga, meditatie etc.)
• Je bent absoluut specialist op het gebied van detoxen
• Je kunt naast de begeleiding op voedingsgebied ook activiteiten begeleiden zoals
meditatie, reiki, fitness, yoga, Qi-Gong, Chi Neng etc.
• Minimaal 8 weekenden per jaar beschikbaar
• Je kent alle ins en outs op gebied van detoxen
• Je hebt passie voor alles wat met voeding te maken heeft en deelt dit graag met
anderen
En daarnaast worden we heel blij als de volgende eigenschappen ook op jou van toepassing
zijn…
• Je bent communicatief sterk en spreekt algemeen beschaafd Nederlands
• Je hebt ervaring in het begeleiden van groepen
• Je hebt een positieve instelling en houding

•
•
•
•

Je bent vriendelijk en gericht op de gasten, biedt een luisterend oor waar nodig, hebt
oprechte aandacht, beschikt over een zesde zintuig (voelt aan waar je gast behoefte
aan heeft) en je laat anderen stralen!
Je hebt de nodige verzekeringen voor het uitoefenen van je vak
Je denkt probleemoplossend, bent een aanpakker en hebt een hands-on mentaliteit
Je hebt de opleiding tot retreatcoach gevolgd (zie www.nannet.net/retreat-coachcursus/)

Wil jij als freelancer onderdeel uitmaken van ons professionele team? Dan dagen we je uit om
ons je sollicitatie te sturen. Ook zouden we willen vragen aan te geven wat de vergoeding/fee is
die je verwacht.
Puurenkuur Wellness Reizen Wereldwijd
Docentes / Coaches
Lekstraat 44, 1079 ER, Amsterdam
Monique Zonneveld / 020-5730350 / monique@puurenkuur.nl www.puurenkuur.nl
Dit is wie wij zijn…
Puurenkuur is een van de grootste aanbieders van wellness- en gezondheidsreizen
wereldwijd. We hebben een kantoor in Amsterdam (Nederland) en in Mechelen (België̈). We
bieden reizen aan met thema’s als ontspanning, yoga, detox, fitness, ayurveda of anti-stress.
Wij vinden dit echt dé vakanties van de toekomst. Een trend met een snelgroeiende
doelgroep. Onze missie? Mensen helpen ontspannen, burn-outs voorkomen en het algemeen
welzijn verhogen. Dat doen we met een hoog kwalitatief en divers aanbod van mooie,
wereldwijde bestemmingen waar gezonde voeding, (sport/holistische) activiteiten en
ontspannende behandelingen of coaching de ingrediënten zijn. Alles is mogelijk: van een kort
yogaweekend in Nederland tot uitgebreide fitnessprogramma's in Spanje of een anti-stress
reis in Thailand. En van prachtige vijfsterren bucketlijst-waardige Destination Spa’s tot
kleinschalige, persoonlijke retreats.

