
Výživová poradkyně je nejdůležitějším článkem ve změně stravovacích návyků a životního stylu našich klientů. S naší metodou je tato změna 

přirozená a zdravá a hlavně trvalá. Lidem pomáháme získat vysněnou postavu, sebevědomí a přispíváme ke zlepšení zdravotního stavu.  

Výživový poradce NATURHOUSE není jen práce, je to poslání. 

Co nabízíme: 

• Částečný úvazek – 20 hod./týden; 

• Mzdu 10.000,- Kč hrubého + měsíční odměny dle dosažených výsledků; 

• Po zapracování možnost práce na plný úvazek (2 dny NH Klatovy, 3 dny NH Plzeň-Slovany). 

• Zaměstnanecké slevy na produkty Naturhouse. 

• Budete pracovat v rodinné atmosféře a příjemném pracovním prostředí. 

• V případě potřeby si můžete přizpůsobit pracovní dobu podle klientů. 

• Zdarma získáte 3-týdenní výživový kurz. 

• Pravidelné workshopy o novinkách NATURHOUSE. 

• Možnost vystudovat titul MBA s NATURHOUSE University. 

• Práce na smlouvu nebo na ŽL (OSVČ). 

• Nástup dle dohody. 

Co očekáváme: 

• Nadšený a pozitivní člověk 

• Chcete pomáhat ostatním se změnou životního stylu a výživou. 

• Chcete vidět výsledky své práce a mít z nich radost. 

• Umíte oslovit klienta, vybudovat s ním vztah a důvěru. 

• Máte SŠ/VŠ 

• Řidičský průkaz sk. B vítán. 

• Uplatnění u nás najde i šikovná dietní sestra, nutriční terapeut, dietolog, … 

• Budete motivovat a vést klienty ke změně jejich stravovacích návyků a k dosažení jejich vysněné postavy. 

• Uvidíte, jak se vám klienti mění před očima a jak s ubývajícími kily, získávají zpět své sebevědomí. 

• Na pravidelných konzultacích klienta zvážíte na speciální váze, sestavíte mu jídelníček na další týden, proberete, co je nového a 

doporučíte ke koupi bylinné produkty. Bylinky organismus pročistí a usnadní hubnutí. 

• Mezi konzultacemi budete s klienty v kontaktu a budete je podporovat v dodržování vašich doporučení. 

• Občas se také zúčastníte marketingových akcí, třeba prezentace/ochutnávka mimo prodejnu/obchodní prostory. 

• Budete pracovat na PC, ale nebojte, k tomu vám bude stačit základní znalost: WORD, EXCEL a samozřejmě e-mail. Ostatní vás naučíme. 
 

Každý den nám přichází velké množství odpovědí a bohužel není v našich silách odpovědět na všechny, ačkoliv bychom rádi. Pokud se vám do 14 dnů neozveme, 

pravděpodobně jsme vybrali někoho jiného. Příště to ale může vyjít v jiné z našich prodejen. Děkujeme za pochopení. 
 

Místo pracoviště:   Klatovy/Plzeň 

Typ pracovního vztahu:   Práce na částečný pracovní úvazek 

Typ smluvního vztahu:   Pracovní smlouva/Živnostenský list  

Benefity:     Sleva na firemní produkty/služby, vzdělávací kurzy, školení 

Požadované vzdělání:   Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou 

Vaše životopisy zasílejte na: klatovy@naturhouse-cz.cz nebo plzen-slovany@naturhouse-cz.cz  


