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Kwaliteit in huidzorg!   
   
   
   

Vacature Huidtherapeut (parttime - uren in overleg)

Wij zijn op zoek naar een huidtherapeute voor onze locatie in Wijchen.

 Over Dermavisie
 
Dermavisie is een moderne kliniek voor huidtherapie, oedeemtherapie en laser-IPL therapie.
Wij bieden een breed scala aan huidtherapeutische behandelingen, zoals: 

   Acnétherapie

   Littekentherapie

   Coagulatie behandelingen

   IPL pigment- en vaatbehandelingen

   Defi nitief ontharen met de Harmony

   Elektrische epilatie

   Medische camoufl age

   Huidverbeterende behandelingen met MSP en microneedling

   Oedeemtherapie

   Dr. Z. Obagi programma

De laatste jaren hebben wij ons gespecialiseerd op het gebied van hoogwaardige huidverjongende 
behandelingen. Wij beschikken over tal van apparatuur waardoor we op alle fronten de meest optimale 
zorg kunnen bieden. Ook werken wij met de medische en therapeutische producten van Dr. Zein Obagi 
en begeleiden wij cliënten bij hun behandeltraject.

 Functie omschijving

Als huidtherapeute ben je verantwoordelijk voor het gehele behandeltraject van onze cliënten. Je voert 
intake gesprekken uit, geeft behandelingen en streeft naar optimale resultaten en houdt daarbij 
rekening met de wensen en/of omstandigheden van de cliënt. Je durft te adviseren en biedt onze 
hoge mate van service. Je draagt met regelmaat bij aan de commerciële werkzaamheden binnen onze 
kliniek.

 Functie eigenschappen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ondernemende huidtherapeute met affi niteit voor de 
cosmestische kant van het vak. Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid, bent vooruitstrevend en hebt 
een proactieve houding. Tevens vindt je het prettig te werken in een ambitieuze en groeiende omgeving. 
Je hebt een warme persoonlijkheid en wilt je continue blijven ontwikkelen.



 Vereisten:

   Diploma Bachelor Huidtherapie 
   Lid van de NVH  en geregistreerd in het KP-register
   Goede sociale en communicatieve vaardigheden

 Wij bieden: 

   Een uitdagende functie
   Ruimte voor vakinhoudelijke en  persoonlijke ontwikkeling 
   Afwisselende werkzaamheden
   Prettige werkomgeving

 Interesse? 

Stuur dan je solliciatiebrief met motivatie, CV en foto naar info@dermavisie.nl t.n.v. M. van Kol


