Öppet hus
För dig som vill få information om att studera till Massageterapeut och/eller
Personlig tränare hos oss på Bergqvist

Hösten 2017

Öppet hus hos Bergqvists

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar
•
•
•
•

Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar
inom massage och friskvård sedan 1990.
Grundades av Lasse Bergqvist som arbetat som
idrottsmassör på elitnivå i över 30 år.
Är medlem i Branschrådet Svensk Massage.
Är medlem i EuropeActive (tidigare EHFA - European Health and Fitness Association).

•
•
•
•

Har yrkesutbildningar till Massagetereput och
Personlig tränare.
Har YH-utbildning till Medicinsk Massageterapeut och Massage- och friskvårdsterapeut.
Har ett flertal vidareutbildningar inom massage och friskvård.
Medverkar i forskning runt behandlingsmetoder baserade på klassisk svensk massage.

Innehåll på Öppet hus

Datum och upplägg

Målet med vårt Öpnna hus är att du som funderar
på att gå någon av våra utbildningar ska få en
möjlighet att komma till oss för att se på vår skola
och få svar på eventuella frågor. Innehållet under
dagen är följande:

Programmet sträcker sig från 10:00 - 14:00 med avbrott för lunch då vi bjuder på smörgåstårta eller
något liknande.
Mellan 10:00 - 13:30 har vi fasta programpunkter. Under den sista halvtimmen cirka 13:30 - 14:00
finns vi tillgängliga för ytterligare frågor.

Allmän information
•
•
•
•

•

Skolledningen presenterar sig
Du får träffa några av våra huvudlärare.
Information om olika utbildningsvägar hos
Bergqvist.
Information om hur det gått på arbetsmarknaden för tidigare elever som gått våra
utbildningar inom massage och Personlig
träning.
Rundvandring i våra lokaler.

Utbildning till Massageterapeut
•
•
•
•

Information om massage som behandlingsform.
Information om massörers yrkeskompetens,
alltifrån allmän omvårdnad till behandling av
specifika besvär.
Information om titlar i massagebranschen.
Genomgång av utbildningens innehåll.

Datum
Inget datum finns för tillfället utlagt. Kontakta
oss gärna och anmäl att du är intresserad av att
komma till oss, vi kan även ta emot dig på ett
personligt möte.

Anmälan
Vårt Öppet hus är kostnadsfritt men vi vill gärna
att du anmäler att du kommer eftersom vi bjuder
på mat och behöver veta ungefär hur många som
kommer.
Kontakta oss på telefon 013-137506 eller mail
info@massageutbildningar.se för att anmäla att du
kommer.

Utbildning till Personlig tränare
•
•
•
•

Information om funktionell träning och den
inriktning vår utbildning har.
Information om titlar inom PT-branschen.
Information om vad som krävs för att få licens
som Personlig tränare.
Genomgång av utbildningens innehåll.

“Prova på lektion”
För att du ska få en uppfattning om hur våra lektioner är upplagda och ta del av vår pedagogik ger
vi en kort “prova på lektion”.

Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar, Roxviksgatan 8A, 582 73 Linköping
Telefon: 013-137506, e-mail: info@massageutbildningar.se
Hemsida: www.massageutbildningar.se

