Schoonheid begint bij jezelf

Vacature
Allround gediplomeerd schoonheidsspecialiste
Nail en Beautypoint is een professionele schoonheidssalon gevestigd aan
Tamboerpassage 44, 7902 GN in Hoogeveen. We werken met merken die tot het hogere
segment behoren in de cosmetica branche. We werken met een team van 6
schoonheidsspecialistes.
Door toenemende vraag naar ons succesvolle concept zijn wij op zoek naar een leuke
allround schoonheidsspecialiste die ons team komt versterken.
Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van gezichts- en lichaamsbehandelingen en
zo mogelijk het aanbrengen van gellak. Je zorgt daarbij dat de klant zich op zijn/haar
gemak voelt en verleent hoogstaande service en gastvriendelijkheid.
Je bent voor ons de ideale kandidaat als je:
Een representatieve schoonheidsspecialiste bent. Minimaal 23 jaar. Bij voorkeur 3 jaar
werkervaring hebt als schoonheidsspecialiste. In het bezit bent van het diploma
schoonheidsspecialiste. Commercieel bent ingesteld. Je hebt een pre als je ervaring hebt
met social media bijhouden (Facebook, Facebook Pages, Instagram en blogs schrijven.)
Flexibel bent ten aanzien van inzetbaarheid en werkzaamheden. Je enthousiast en positief
ingesteld bent. De klant voorop stelt en het leuk vindt om een hoog niveau van service te
verlenen. Je verantwoordelijk voelt en mee wil gaan in de groei van ons bedrijf. Je bent
zelfstandig, leergierig, klantgericht, flexibel en service gericht. Je bent bereid om ook op
zaterdag te werken. Daarnaast beheers je de Nederlandse taal goed.
Wat hebben wij jou te bieden:
Wij bieden een parttime baan (uren in overleg), binnen een bedrijf dat constant in
ontwikkeling is. Een baan bij één van de beste schoonheidssalons van Noord-Nederland.
Het betreft een afwisselende baan met ruime mogelijkheden voor zelfontwikkeling. Je hebt
doorgroei mogelijkheden tot externe opleidingen en deze worden mogelijk (deels) vergoed.
Je uitdaging vindt plaats in een hecht team met leuke collega`s en een prettige werksfeer.
Je werkt in een team van mensen die allemaal bezig zijn om de business beter te maken,
zichzelf te ontwikkelen en tegelijkertijd een leuke tijd te hebben. De functie is per direct
beschikbaar. Denk jij dat jij DE schoonheidsspecialiste bent voor ons, stuur dan je
motivatiebrief met CV en pasfoto naar:
Nail en Beautypoint
Ter attentie van Babette de Kanter (bedrijfsleider)
info@nail-beautypoint.nl
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