Vacature schoonheidsspecialist(e)
op ZZP basis.
Praktijkruimte
te huur in hartje Utrecht:
Werken
in het hart
van Utrecht?
Ben jij een
zelfstandige
schoonheidsspecialist(e)
en
Dat
kan
bij
het
Bartholomeus
Gasthuis!
kan jij iets extra’s toevoegen aan Health Centrum
Salus?
Wil jij zelfstandig werken maar wel binnen een gezellig team in hartje Utrecht en met de ontzorging van een solide
organisatie? Per direct zoeken wij een enthousiaste schoonheidsspecialist(e) op ZZP basis, die met
huidverzorgingsbehandelingen kwaliteit levert aan klanten en ze helpt om zo lang mogelijk gezond en vitaal te
blijven. Health Centrum Salus is onderdeel van het Bartholomeus Gasthuis* en staat niet alleen open voor bewoners
en gasten van het gasthuis, maar júist ook voor de binnenstadsbewoners van Utrecht en daarbuiten.
De behandelruimte die wij beschikbaar hebben is een prachtige, net gerenoveerde, moderne ruimte in een
historisch pand met veel daglicht. Je werkt in een team met meerdere zelfstandige health ondernemers.
Salus bestaat onder andere uit een haarsalon, een schoonheidssalon, een pedicure, een nagelsalon en een winkel
met een breed assortiment verzorgings- en leefstijlproducten. Daarnaast zijn er diverse activiteiten en
behandelaren op het gebied van leefstijl. Het Health Centrum ligt op een prominente plek aan de hoek Lange
Smeestraat – Springweg met de voordeur naar het winkelgebied van Utrecht.
Wij bieden:
 een duidelijk en flexibel contract. Dagen/dagdelen en cabinehuur in overleg.
 een volledig en smaakvol ingerichte cabine van nog geen jaar oud, 6 dagen in de week beschikbaar.
 een winkel met onder meer Hannah producten tegen goede inkoopvoorwaarden.
 een bestaand klantenbestand.
 een nauwe samenwerking met de andere disciplines van Salus.
 gezamenlijke social media, marketing en communicatie-acties verzorgd door Salus.
 een koffiecorner, wifi, toilet en schoonmaak van de algemene ruimtes.
 een toplocatie in de binnenstad van Utrecht!
Wat vragen we?
 Je werkt conform het Salus concept.
 Diploma Allround Schoonheidsspecialiste niveau 4 (ANBOS erkend) met passie voor huidverbetering.
 Je hebt enige jaren werkervaring in het vak.
 Eventuele specialisaties zoals bindweefselmassage zijn een pre.
 Ervaring met behandelingen en producten van Hannah is een pre.
 De competenties samenwerking, creativiteit, klantgerichtheid en flexibiliteit zijn je op het lijf geschreven.
Wil je reageren of heb je vragen?
Mail of bel dan gerust met Wies van der Heijden, manager Health Centrum Salus:
w.vanderheijden@bartholomeusgasthuis.nl, 06-146 295 96. Meer weten over Health Centrum Salus of het
Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op https://www.bartholomeusgasthuis.nl. Geen acquisitie s.v.p.

*

Het Bartholomeus Gasthuis is een modern verzorgingshuis, verpleeghuis en Huis in de Wijk. Op deze plek wordt al ruim 650 jaar onderdak
en zorg verleend. Het doel van het Bartholomeus Gasthuis is een ‘stadsfoyer’ te zijn die alles biedt voor het zo lang mogelijk plezierig, vitaal
en zelfstandig ouder worden in de binnenstad van Utrecht. Daar draagt Health Centrum Salus aan bij.

