
 
 
 
 
 
Omschrijving bedrijf:  
Puurenkuur is een van de grootste aanbieders van Wellness Reizen Wereldwijd (kantoren in 
Amsterdam, Mechelen (België) en Londen). Met thema’s als ontspanning, yoga, fitness, 
ayurveda of anti-stress zijn deze nieuwe vakanties van de toekomst dé trend met een 
snelgroeiende doelgroep. Onze missie is om bij te dragen aan de ontspanning van mensen, 
door mooie plekken te bieden waar gezonde voeding, (holistische) sportactiviteiten en 
behandelingen de boventoon voeren. Ons aanbod is divers: van een yogaweekend in 
Nederland tot fitnessprogramma's in Spanje of een anti-stress reis in Thailand. Ons doel is 
wellness toegankelijk te maken voor een grote groep klanten.  
 
We richten ons op het hogere segment van de wellnessmarkt en hebben een groot 
assortiment 4 en 5 sterren hotels en resorts. 
Voor de exclusieve Puurenkuur programma’s, waaronder yogaweekenden, energiebooster 
weekenden en enkele retreats in het buitenland is Puurenkuur op zoek naar 
docenten/coaches m/v. Ervaring is een vereiste, en ben je een echte wellnesskenner met 
meerdere specialiteiten op dit vlak dan ben jij een goede toevoeging aan ons team.  
 
Selectiecriteria Puurenkuur docent(e): 

• Je bent 25 jaar of ouder 

• Je hebt een goede mondelinge vaardigheid en spreekt algemeen beschaafd 
Nederlands 

• Je hebt een verzorgd en representatief voorkomen 

• Je bent vriendelijk en gericht op je deelnemers 

• Je kunt en vindt het leuk met verschillende mensen om (te) gaan 

• Je kunt probleemoplossend denken en handelen 

• Hands-on mentaliteit  

• Je hebt inlevingsvermogen 

• Je hebt een afgeronde yoga-opleiding 

• Overige wellness expertise als meditatiecoach, fitnessdocent, Chi Neng, qi gong 
docente, foodcoach, etc. is een pré 

• Reiservaring, expertise op het gebied van reisbegeleiding is geen vereiste maar wel 
een pré  

• Wij zijn vooral op zoek naar kandidaten die door middel van een eigen groep leden, 
volgers, of lezers het aantal potentiële retreat/weekend-deelnemers kunnen 
vergroten. 

 
Naam organisatie:   Puurenkuur Wellness Reizen Wereldwijd 
Afdeling:    Docentes / Coaches  
Post- en bezoekadres:  Lekstraat 44, 1079 ER,  Amsterdam 
Contactgegevens:   Monique Zonneveld / 020-5730350 / monique@puurenkuur.nl 
Website:    www.puurenkuur.nl 
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