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Att.: Spachef Sussanne Højlund Casper 16. december 2014
Bella Sky SPA
Center Boulevard 5
2300 København S

Smilende og professionel massør søger stillingen som spaterapeut. 

Jeg er motiveret af at massere og behandle med fokus på gæstens velvære.

Fordi jeg er uddannet massør, kan jeg tilpasse massage og behandlinger individuelt. 

Som massør, har jeg viden om anatomi og fysiologi samt forståelse for 

bevægelsesterapi. Det vil glæde mig meget at bruge dette som spaterapeut på Bella 

Sky og fokusere på de individuelle behov, så gæsten blot kan slappe af og nyde.

Det er mit ønske at have et job med alsidige opgaver i et internationalt miljø. Da jeg 

taler engelsk, norsk, svensk, tysk og lidt fransk og spansk, vil det glæde mig at byde 

de gæster velkommen på deres eget sprog og i øvrigt imødekomme alle nationer efter 

bedste evne. Fordi jeg har erfaring som receptionist og fra detail, falder det mig 

naturligt at være salgsorienteret og serviceminded. Det vil glæde mig meget at gøre 

en positiv forskel for gæsterne ved at massere og give behandlinger, som vil højne 

opholdet endnu mere. Det er min fornøjelse at levere en vellykket oplevelse. Dette 

opnår jeg ved at være kompetent og gøre en oprigtig indsats for at lytte til kundens 

krop og aflæse signaler.

Derfor vil jeg gerne fremhæve følgende erfaring:

• Massør
• Kostvejleder
• Receptionist

Som person er jeg smilende, imødekommende og har let ved at samarbejde. Da jeg 

er single, er jeg fleksibel i forhold til timeantal og mødetider. Jeg håber nu på 

muligheden for at præsentere mig selv ved en personlig samtale og uddybe, hvordan 

jeg kan bidrage som en del af det dynamiske og dedikerede team på Bella Sky.

Mange venlige hilsener,
Michaela Krigsager
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Som massør, har jeg praktisk erfaring med at tilpasse massage til den enkeltes behov 

og tage højde for mobilitets- og aktivitetsniveau. Med denne konkrete erfaring, kan 

jeg give kompetent massage, så det passer til personen. Desuden har jeg erfaring 

med ansigtsmassage og wellness behandlinger. Det vil glæde mig meget at 

bruge mit oprigtige engagement, interesse for sundhed og være med til at 

gøre en ekstra indsats for gæsterne på Bella Sky.

Massør
• Sportsmassage
• Fysiurgisk massage
• Wellness massage
• Ansigts massage
• Ansigts behandlinger
• Trigger-punkter
• Afspænding
• Udspænding
• Bevægelsesanalyse
• Anatomi og fysiologi
• Praktisk erfaring

Kostvejleder
• Kostanalyse og beregninger
• Planlægning af kostomlægning
• Forslag til træningsforløb
• Kredsløbstræning
• Styrketræning
• Smidighedstræning og udspænding
• Frivillig yoga-instruktør bl. a. Korea Klubben

Receptionist
• Modtagelse af internationale gæster
• Besvarelse af henvendelser pr. telefon og mail
• Møde- og lokalebooking
• Korrespondance og posthåndtering
• Oversættelse dansk/engelsk
• Mødeforberedelse og kalenderstyring
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Erhvervserfaring:
2014 - nu Massør og kostvejleder/slankekonsulent, freelance
2014 - nu Webassistent, deltid, Tilbudonline
2013 - 2014 Salgsassistent, deltid, Wolford Boutique
2012 - 2013 Butikschef, Specialkøbmanden
2011 Analysemedarbejder, projektansættelse,

Kommunens Børnefamiliecenter
2010 Marketingkoordinator, projektansættelse,

RR Content, PR & Marketing 
2009 - 2013 Foredragsholder og underviser i mediebrug og 

ungdomskultur, freelance
2007 - 2008 Web-redaktør, TV3
2005 - 2007 Salgsassistent, Prikken over I´et
2003 - 2004 Salgsassistent, Wolford Boutique
2001 - 2002 Salgsassistent, Det Gamle Hus
2001 Modeassistent, Eurowoman

Frivilligt arbejde:
2007 - 2009 Receptionist og projektkoordinator

Læger uden Grænser (MSF)
Koordinerede den danske visions workshop 2009

Tillidshverv:
2006 - 2009 Formand, ejerforeningen Amager Haveby B, 112 

ejerlejligheder

Uddannelse:
2013 - 2014 Massør, At Work
2013 Kostvejleder/Slankekonsulent, At Work
2007 - 2008 Cand.mag. i Visuel Kultur, Københavns Universitet

Specialetitel: Et visuelt eventyr – Paradise Hotel
2005 - 2006 Tilvalgsfag i Virksomhedshumaniora, Københavns Universitet
2004 - 2005 BA i Litteraturvidenskab og Semiotik, Syddansk Universitet

Supplerende kurser:
2012 Erhvervsøkonomi, regnskab, bogholderi, MS OFFICE 2010, 

Niels Brock
2011 KØR Kreditor, KØR Finans, Kommunens Uddannelsescenter
2009 Matematik, niveau C, FOF
2009 Excel, basis, FOF
2008 Web-kommunikation, ved Nils Ulrik Petersen

Sprog:
Modersmål: Dansk
Forhandlingsniveau: Engelsk
Samtaleniveau: Norsk, svensk og tysk
Lettere samtale: Fransk og spansk
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IT:
Kommunale systemer: CICS, KMD sag, Kør Kreditor, Finans, ØKO/LIS Rubin
MS Office: Excel, Outlook, Power Point, Word
E-handel: E-conomics, Openbizbox
Databaser: Access, Unite2Help
CMS: Joomla!
Design: Photoshop, Flash Pro.

Personlige egenskaber:
• Smilende
• Imødekommende
• Mødestabil

Privat:
Fødselsdato: 31. august 1980
Civilstand: Single

Sundhed:
• Anusara yoga og løb
• Ikke-ryger
• Langtidsfrisk

Konkret definition af langtidsfrisk: Mindre end fem sygedage på to år.


