VACATURE
HUIDTHERAPEUT
OF
(MEDISCH) SCHOONHEIDSSPECIALIST

28 - 32 uur
(uitbreiding van uren mogelijk)

Ben jij in staat om het verschil te maken?
Jij kan ervoor zorgen dat je van grote waarde bent voor iemand. Letterlijk en figuurlijk kan jij ervoor zorgen
dat iemand beter in zijn of haar vel zit. Je geeft de cliënt professioneel advies en behaalt beduidende
resultaten. Ook geef je elke cliënt een fijne beleving en geeft elke afspraak een warme, persoonlijke touch.
Als jij aan het einde van de dag naar huis gaat, weet je dat je jouw clienten écht verder hebt geholpen en
van grote waarde bent geweest.
Wat betekent het om bij huid.th te werken?
Sinds 2007 staan we met een leuk team van professionals altijd klaar voor onze cliënten en voor elkaar. Je
geeft cosmetische, huidtherapeutische behandelingen. Wij werken o.a. met lasers, Skinpen, LPG, Toskani
Peels en producten van ZO Skin Health en RainPharma. We streven ernaar om het cosmetische
behandelaanbod verder uit te breiden en de kwaliteit naar het allerhoogste niveau te tillen.
Wij zorgen ervoor dat je regelmatig trainingen volgt om de nodige skills op hoog niveau te ontwikkelen en
om up-to-date te blijven. Daarnaast vragen wij van jou een sterke zelfreflectie en de drive om te willen
groeien als professional en als mens.

Wat huid.th jou biedt
Een fijne werkomgeving in een gloednieuwe praktijk
Marktcomforme arbeidsvoorwaarden
Regelmatig scholingen om je kennis en vaardigheden
uit te breiden
Gezellige sfeer en collegiaal team
Eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling

Wie jij bent
Commercieel ingesteld
Representatief
Flexibel
Teamplayer
Communicatief vaardig
In eerste instantie beschikbaar op maandag,
dinsdag, vrijdag en zaterdagochtend

Word jij ons nieuwe teamlid?
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over deze vacature? Stuur een email met je CV en motivatie
en/of een berichtje naar mail@huidth.nl t.a.v. Jacqueline Bijlmakers. Tot gauw bij huid.th!

