VACATURE HUIDTHERAPEUT
Het Huidtherapeutisch Centrum Weert is op zoek naar een gedreven therapeute. Ben jij iemand die
energie krijgt van het behandelen van cliënten met huidproblemen? Die geniet om te zien hoe het
zelfvertrouwen van mensen een boost krijgt omdat jij hun huidafwijking oplost? En houd je ervan de
dagelijkse gang van zaken op ons kantoor mee te organiseren en veel contact te hebben met onze
relaties? Dan maken wij graag kennis met jou.
Het Huidtherapeutisch Centrum Weert; wie zijn wij?
Ons doel is het geven van optimale huidzorg met een gezonde en stralende huid als gevolg. Onze therapie kan
ingezet worden bij tal van huidproblemen: acne, rosacea, pigmentvlekken, huidveroudering, huidoneffenheden,
couperose, littekens, oedeem, nazorg (borst)kanker en oncologische ingrepen, overbeharing en nog veel meer.
Maar je kunt ook in onze praktijk genieten van een ontspannende huidbehandeling en zijn we gespecialiseerd in
micropigmentatie. Kijk maar eens op https://www.huidtherapieweert.nl
Locatie
Ons team werkt vanuit twee locaties, in Weert en Stramproy, goed bereikbaar met het OV en per auto. Wij
bezoeken ook cliënten thuis.
Het team
Er werken momenteel 2 parttime collega’s die in een prettige sfeer enthousiast samenwerken en een actieve
bijdrage leveren aan het gezamenlijk resultaat. Een van de collega’s gaat het team verlaten om elders ervaring op
te doen waardoor we ruimte hebben voor een nieuwe collega die minimaal 2 dagen wil werken.
Wat ga je doen?
Als huidtherapeute ben je een belangrijke spil in het team. Je hoofdtaak is het aandacht geven en behandelen van
de cliënten. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in de in- en externe communicatie met potentiele cliënten en
andere relaties. Ook de ondersteuning van de administratie en facilitaire zaken horen erbij.
Wat heb je ons te bieden?
Het is een afwisselende baan en met jouw eigen proactieve instelling is geen dag hetzelfde. We zoeken daarom
iemand die zelfstandig in staat is te beslissen over de uitvoering, aanpak en tijdsindeling van het werk. Een
afgesloten HBO opleiding huidtherapie en een aantal jaren relevante werkervaring zijn het ideaalplaatje maar ook
als je bijna of net bent afstudeert ben je van harte welkom om te reageren, wij zijn flexibel en kunnen ons ook naar
jouw wensen organiseren.
Wat hebben we jou te bieden?
De arbeidsvoorwaarden zijn op basis van de onze AVR en afhankelijk van de ervaring die je meeneemt wordt je
ingeschaald op een marktconform salaris. Verder krijg je:
•
Een contract voor onbepaalde tijd;
•
8% vakantiegeld;
•
Indeling van de werktijden in onderling overleg;
•
Een deeltijd dienstverband, 2-4 werkdagen in overleg in te delen met een mogelijke uitbreiding naar meer
werkdagen in de toekomst.
Is je interesse gewekt?
Mail dan voor 22 februari je cv en korte motivatie naar info@huidtherapieweert.nl t.a.v. Lucy Aquarius om deel te
nemen aan de procedure. Spreken we een heel geschikte kandidaat dan sluiten we de procedure eerder, als dat
niet lukt zoeken we wat langer door.

