
Gezocht: Manager Five City Spa - part time (24u) - Utrecht of Amsterdam

Welkom bij Five City Spa, de “next generation” spa van Nederland. Inmiddels een begrip in Utrecht en 
Amsterdam is ons team gegroeid tot ruim 60 medewerkers. Onze gasten waarderen onze ruime 
openingstijden, de hoogste kwaliteit behandelingen en onze vernieuwende service. Passie om onze klanten 
een echt bijzondere ervaring te bieden staat centraal. Eenmaal de deuren geopend, verwelkomen wij de 
gasten in een oase van rust en ontspanning. We zijn trots om de cultuur van onze klantgerichte aanpak uit te 
stralen en als Fiver draag je als geen ander bij aan deze sfeer. 

Vanwege onze verwachte groei maken we momenteel een “professionalisering”-slag door. Dit betekent dat 
alle processen en individuele taken nagelopen en herdacht worden teneinde het bedrijf zo goed en efficient 
mogelijk te managen. We zijn op zoek naar een collega met leiderschap kwaliteiten om naast het dagelijkse 
management, gezamenlijk nieuwe plannen uit te denken, uit te voeren en te monitoren.

Onze management-aanpak zal vernieuwend zijn waarbij we altijd vooruit kijken naar eventuele problemen 
(bijv. uitval) en door een goed en eerlijk intern systeem makkelijk vervanging kunnen inzetten. Belangrijk is 
hierin wel dat we als team opereren en vooral geen 9-5 mentaliteit kennen.

De ideale kandidaat bezit de volgende eigenschappen:

- Makkelijke communicator in Nederlands en Engels (woord en geschrift)
- Sterke persoonlijkheid, stevig in de schoenen staan, stressbestendig. Kan zowel “goed” maar ook “slecht” 

nieuws gesprekken houden.
- Doorzetter en aanpakker
- Talent voor een van de volgende 4 taken: Administratie, Marketing (bijv social media), Planning (puzzelen 

en intern communiceren), Procesdenken (bedenken en uitvoeren van nieuwe manieren van werken) en 
HR (sollicitaties, contracten, training, ziektemeldingen etc).

- Geen 9-tot-5 mentaliteit



- Enthousiast, representatief en georganiseerd
- Je bent bereid doordeweeks maar ook geregeld ‘s avonds, in het weekend en op vakantiedagen te 

werken
- Je draait net zo makkelijk mee achter de receptie als op ons kantoor.

Wat kan je verwachten van Five City Spa: 

- Een leuke werksfeer binnen een fijn team van mensen. 
- Een marktconform salaris
- Mogelijkheden om binnen ons management team je vrij uit te spreken, je eigen ideeën tot leven te 

brengen. We worden altijd enthousiast van goede ideeën en bieden daar ook gelegenheid voor om die te 
testen en uit te voeren.

- Je talenten te benutten
- Groei mogelijkheden op basis van bewezen diensten en resultaten. Wie goed is, verdient het om te 

groeien, zowel in mogelijkheden als salaris. 

Benieuwd geraakt? We horen uiteraard graag van je. Solliciteren doe je per email bij  Victor Dimitriu.

v.dimitriu@fivecityspa.com

mailto:v.dimitriu@fivecityspa.com

