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Winnaar
Glazen Aloë Award
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

2022

(medisch) pedicure
20-38 uur per week
De Tuin 1
1611 KR Bovenkarspel
0228 - 31 90 29
www.salon-carladekker.nl

Centrum Huid- en Voetverzorging
Carla Dekker is sinds 1997 een begrip
in de regio Bovenkarspel.
Het biedt een totaalconcept voor
beautyverzorging, waar de voetzorg
een belangrijk deel vanuit maakt.
Onze salon staat voor een hoog
kwaliteitsniveau, gewaarborgd
door een modern- en professioneel
uitgeruste werkomgeving,
onderhoudende vakbekwaamheid en
kwalitatief hoogwaardige producten.
Onze klanten verdienen immers de
beste zorg!

Wat ga je doen?
• Voor jou als pedicure specialist is er een belangrijke rol in de salon
weggelegd. Je bent dan ook verantwoordelijk voor de (medische)
pedicure handelingen;
• Je laat klanten zien en ervaren hoe belangrijk goede voetzorg is;
• Je helpt klanten altijd op een vriendelijke manier, met aandacht en
een glimlach;
• Je zorgt ervoor dat de salon er altijd op-en-top uitziet, zodat
klanten rust ervaren;
• Je streeft ernaar de doelstellingen op het gebied van excellente
service en klantervaring te overtreffen.
Wat breng je mee?
• Erkende opleiding tot (medisch) pedicure;
• Minimaal 2 jaar werkervaring in de voetverzorging;
• Authentieke persoonlijkheid en oprechte klantvriendelijkheid;
• Communicatief sterk: je durft lef te tonen en maakt makkelijk contact;
• Kortom: jij bent een vakbekwame, stijlvolle, servicegerichte en
enthousiaste aanwinst voor ons team.
Wat krijg je van ons?
• Een uitdagende rol in een jong en enthousiast team;
• Een uiterst moderne, perfect uitgeruste en aangename
werkomgeving;
• Een marktconform salaris en prettige arbeidsvoorwaarden en
daarnaast heb je volop de mogelijkheid je talenten te ontwikkelen;
• Een ambitieuze en prettige werksfeer.
Je kunt bij ons zowel parttime als fulltime werkzaam zijn. Bij parttime
zullen de uren in overleg worden afgestemd op jouw situatie.
Solliciteren
Ben jij enthousiast over deze vacature en kun jij je helemaal vinden in
dit profiel? Twijfel dan niet en stuur je cv met een korte motivatie
naar info@salon-carladekker.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met
Carla Dekker op 0228-319029.

