Gezocht collega ZZP’er! (allround) Schoonheidsspecialiste
HAGESTEIN (Utrecht)
Wij zijn een jong innoverend bedrijf met een trouw klanten bestand en een ruim aanbod aan
behandelingen. Wij hebben klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan, werken met
professionele huidverbeterende producten en zoeken een nieuw teamlid die mee wilt bouwen aan
dit, inmiddels al 5,5 jaar bestaande, prachtige bedrijf!
Als ‘(allround) schoonheidsspecialiste’ is het jouw hoofdtaak om onze klanten op een professionele
wijze te bedienen op het gebied van schoonheidsverzorging en huidverbetering.
Door jouw inzet, praktijkervaring, product kennis en deskundig advies komen onze klanten met
plezier bij je terug! Je bent specialist in het geven van huidverzorgende en huidverbeterende
behandelingen, maar ook voor massages en korte behandelingen, zoals het epileren en verven van
wenkbrauwen en wimpers. T.z.t. eventueel ook manicure en GelColor.
Ben jij:
• Zelfstandig ondernemer
• Minimaal twee doordeweekse dagen en avonden per week beschikbaar (eventueel ook op
zaterdag)
• Representatief
• Klantvriendelijk en behulpzaam
• Ambitieus
• Een doorzetter
• In het bezit van je vakdiploma (allround) schoonheidsspecialiste
Stuur dan jouw CV met motivatie en foto naar info@humanesthetics.nl
Met vriendelijke groet,
Elle-Mieke de With
Meer info over ons prachtige bedrijf:
W: www.humanesthetics.nl
F: www.facebook.nl/HumanEsthetics

Gezocht collega ZZP’er! (medisch) Pedicure
HAGESTEIN (Utrecht)
Wij zijn een jong innoverend bedrijf met een trouw klanten bestand en een ruim aanbod aan
behandelingen. Wij hebben klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan, werken met
professionele producten en zoeken een nieuw teamlid die mee wilt bouwen aan dit, inmiddels al 5,5
jaar bestaande, prachtige bedrijf!
Als ‘(medisch) pedicure’ is het jouw hoofdtaak om onze klanten op een professionele wijze te
bedienen op het gebied van (specialistische) voetzorg.
Door jouw inzet, praktijkervaringen deskundig advies komen onze klanten met plezier bij je terug! Je
bent specialist in het verzorgen van de voet en het behandelen van huid- en nagelaandoeningen.
Als medisch pedicure ben je daarbij ook specialist in het behandelen van de risicopatiënt en het
uitvoeren van specialistische technieken.
Ben jij:
• Zelfstandig ondernemer
• Minimaal twee doordeweekse dagen en avonden per week beschikbaar (eventueel ook op
zaterdag)
• Representatief
• Klantvriendelijk en behulpzaam
• Ambitieus
• Een doorzetter
• In het bezit van je vakdiploma pedicure
• Eventueel in het bezit van je vakdiploma (medisch) pedicure
Stuur dan jouw CV met motivatie en foto naar info@humanesthetics.nl
Met vriendelijke groet,
Elle-Mieke de With
Meer info over ons prachtige bedrijf:
W: www.humanesthetics.nl
F: www.facebook.nl/HumanEsthetics

