
Utrechtse   Schoonheid   blijft   groeien   en   daarom   zijn   wij   op   zoek   naar   een   ambitieuze,   ervaren   
schoonheidsspecialiste   voor   minimaal   16   uur   per   week   waarbij   er   ook   minimaal   1   avond   per   
week   gewerkt   zal   worden.     

  
Utrechtse   Schoonheid   biedt   in   de   salon   diverse   huidverbeterende   behandelingen   aan   zoals   
peelings,   bindweefsel   en   microneedling.   Ligt   hier   ook   jouw   passie?   dan   is   dit   een   vacature   
voor   jou!   
  

Wat   je   gaat   doen   

● Je   ontvangt   klanten   en   neemt   hen   mee   in   de   filosofie   en   beleving   van   Utrechtse   
Schoonheid   en   de   professionele   skincare   wereld.   

● Je   zorgt   ervoor   dat   zowel   de   salon   als   de   store   er   netjes   uitzien   en   dat   er   altijd   een   
oase   van   rust   en   sereniteit   is.   

● Je   hebt   intakegesprekken   met   klanten   en   stelt   (zelfstandig)   een   persoonlijk   
behandelplan   op.   

● Je   doet   gezichtsbehandelingen   volgens   het   6   stappenplan.   
● je   doet   huidverbeterende   behandelingen   zoals;   peelings,   bindweefsels,   

microneedling     
● Je   bent   verantwoordelijk   voor   zowel   het   advies   en   de   verkoop   van   al   onze   

producten.   
● Omzetdoelstellingen   en   targets   zijn   voor   jou   een   uitdaging.   
● Wij   werken   dienstverlenend   met   een   commerciële   twist.   
● En   er   zijn   natuurlijk   administratieve   werkzaamheden   zoals   het   beheer   van   de   

agenda,   aannemen   van   de   telefoon   en   het   bijhouden   van   de   voorraad   
  

Benodigde   opleiding   en   vaardigheden   

● Een   afgeronde   opleiding   schoonheidsspecialiste   niveau   3   of   4   
● Je   hebt   salon-   en   retail   ervaring.   
● Je   bent   16   uur   beschikbaar   met   uitbreiding   in   de   toekomst.   
● Goede   communicatieve   vaardigheden   in   de   Nederlandse   taal.     
● Je   vindt   het   fijn   om   in   en   met   een   team   samen   te   werken   en   zelfstandig   aan   de   slag   

te   gaan.   
● Je   krijgt   energie   van   meedenken   in   lijn   met   de   visie   en   missie   van   Utrechtse   

Schoonheid.   Je   wordt   blij   om   daarvoor   je   mouwen   op   te   stropen.   Dat   
ondernemende   zit   in   je   bloed   en   dus   zie   je   en   benut   je   kansen.   

● Je   hebt   de   drive   om   je   te   blijven   ontwikkelen   en   te   groeien.   
● Je   houd   de   professionaliteit   en   service   hoog.   
● Je   hebt   een   pre   als   specialisatie   in   bindweefselmassage   
● Je   hebt   een   pre   als   je   ervaring   hebt   met   peelings.     
● Ervaring   met   de   producten   van   Cenzaa   is   een   pré   
● Je   woont   in   de   regio   Utrecht   

  
Wat   bieden   wij:   

● Een   gezellige   werksfeer   in   een   familie   bedrijf.     
● Salaris   marktconform     
● Elk   jaar   meerdere   trainingen   Trainingen   
● Personeelskorting   
● Doorgroeimogelijkheden   



Interesse   mail   jouw   sollicitatiebrief   naar    info@utrechtseschoonheid.nl    met   cv   en   foto.   
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