Vacature allround schoonheidsspecialist(e) MBO 4
16 uur per week, uitbreiding mogelijk

Werken in het hart van Utrecht?
Dat kan in het Bartholomeus Gasthuis!
Enthousiaste allround schoonheidsspecialist(e) voor Salus centrum voor healthy aging
Het Salus health centrum ligt op een prominente plek aan de hoek Lange Smeestraat – Springweg met de
voordeur naar het Utrechtse winkelgebied. Voor de huidverzorging zijn wij op zoek naar een enthousiaste
gediplomeerde schoonheidsspecialist(e) die zich wil specialiseren in de ouder wordende huid.
Het Salus health centrum richt zich op een zo goed mogelijke manier ouder worden van lichaam een geest:
healthy aging. Dit concept wordt nu gerealiseerd en opent in juni 2019. Salus is onderdeel van de ‘stadsfoyer’
die het Bartholomeus Gasthuis wil zijn. In het Salus komen:
 winkel voor de verkoop van o.a. verzorgingsproducten in combinatie met haarverzorging en advies;
 cabines voor huidverzorging en massage;
 behandelcabine voor therapie en screening;
 cabine voor voet- en handzorg;
 spreekruimte;
 lifestyle ruimte voor meditatie, yoga, gym, workshops, advies, et cetera.
Wat ga je doen?
De rol wordt schoonheidsspecialist(e) huidverbetering. Gelet op onze doelgroep werk je met ouder
wordende klanten. Naast je werkzaamheden als schoonheidsspecialiste bouw je ons klantenbestand op en uit.
Je adviseert over producten (een van de productlijnen is van Hannah) en werkt nauw samen met andere
disciplines binnen het Salus concept. Je kunt dus samenwerken, ondernemen en ontwikkelen en je bent
flexibel. Als schoonheidsspecialist(e) kan je terugvallen op onze productmanager huidverbetering, eigenaar
van Original Skin in Amersfoort. Een inwerkperiode in haar praktijk voor huidverbetering behoort tot de
mogelijkheden. Verder krijg je mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in de vorm van trainingen en
opleidingen.
Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor senioren is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de
Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons, dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op het
gasthuis en de onderscheidende zorg die wordt verleend. Je werkt in een prachtig historisch huis (anno 1367!)
in hartje Utrecht.
Waar kun je op rekenen?
 Een jaarcontract. Contractverlenging of vaste aanstelling zijn mogelijk bij goed functioneren en
ongewijzigde bedrijfsvoering.
 Salaris conform FWG 25, CAO VVT: € 1.747,66 tot € 2.397,39 bruto per maand/36 uur
(afhankelijk van kennis en ervaring). Jaarlijkse periodieke salarisgroei. Als je aanvullende vakdiploma’s
(m.b.t specialisaties) behaalt, zijn salarisgroei of gewijzigde inschaling bespreekbaar.
 Werken in een kleinschalige organisatie op een toplocatie in de binnenstad van Utrecht!
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, opleiding en ontwikkeling,
pensioenopbouw, fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en andere verzekeringen.
Wat vragen we?
 Diploma Allround MBO 4 Schoonheidsspecialiste (ANBOS erkend) met enige jaren werkervaring in het vak.
 Ervaring met het werken met producten van Hannah is een pre.
 Liefde voor je vak en ambitie om je te specialiseren in de ouder wordende huid.
 De competenties samenwerken, ondernemen, ontwikkelen en flexibel zijn je op het lijf geschreven.
 Goede beheersing van de Nederlandse taal en een representatief voorkomen.
 Beschikbaarheid op dinsdag en woensdag, uit te breiden naar een derde dag.
 Woonachtig in (de directe omgeving van) Utrecht.
Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail je motivatie en CV vóór 16 april 2019 naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl. Voor meer informatie bel je
met Sabine Verwaijen, HR manager: (06) 14 55 66 87. Meer weten over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan
op https://www.bartholomeusgasthuis.nl. Geen acquisitie s.v.p.

