Behandelaar hoofdluis - De Luizenkliniek B.V.
Zwolle, Maastricht, Arnhem/Nijmegen, Schiedam/Rotterdam en ‘t Gooi
Over de vacature
Zoek jij een uniek beroep als hoofdluisbehandelaar? Geeft het je voldoening om als
hoofdluisbehandelaar klanten van een hardnekkig probleem af te helpen tegen een interessant
salaris? Dan ben jij de hoofdluisbehandelaar waar wij naar opzoek zijn!

Parttime Hoofdluisbehandelaar
Werkzaamheden:
Je wordt geheel getraind en begeleid om dit unieke vak te leren, en zal daarmee onderdeel
worden van een zeer select groepje hoofdluisspecialisten. Onze klanten komen uitsluitend op
afspraak en daardoor heb je een flexibele agenda. Je draagt beschermende kleding zodat er
voor jou geen besmettingsgevaar is.
Functie:




Je voert nauwkeurig onze behandelingen en overige diensten uit volgens strikt
behandel- en hygiëneprotocol.
Tijdens de behandeling deel je onze kennis over hoofdluis en geef je preventief
advies.
Je bent op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, beschikbaar op halve en hele
dagen en tijden op afroep beschikbaar. Je adviseert en verkoopt onze exclusieve
hoofdluisproducten.

Functie-eisen:











Je bent nauwkeurig en consistent.
Je beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden.
Je spreekt daarbij algemeen beschaafd Nederlands.
Je bent opgeruimd, hygiënisch en georganiseerd.
Je stelt je graag behulpzaam op en kan goed omgaan met mensen van alle
leeftijdsgroepen.
Je kan goed tegen warmte en hebt geen last van (overmatige) transpiratie.
Je beschikt over goed zicht van dichtbij.
Je bent handig, en hebt een goede fijne motoriek.
Je kan goed tegen een staand en fysiek beroep, vergelijkbaar met een kapper.
Je bent woonachtig in of nabij een van de vestigingen.

Wat bieden wij:






Een geheel nieuwe dienstverlening waaruit je veel voldoening kan halen.
Je wordt volledig getraind tot een volwaardig behandelaar.
Een aantrekkelijke beloning.
Veel zelfstandigheid.
Brutoloon na training €20.00

Over ons:
De Luizenkliniek is een bedrijf dat is gespecialiseerd in hoofdluisbehandeling. Wij bieden de
enige hoofdluisbehandeling waarmee luizen en neten in één behandeling worden
geëlimineerd, d.m.v. een klasse 1 medisch apparaat.
Geïnteresseerd? Ben je geïnteresseerd geworden en wil jij graag aan de slag als
hoofdluisbehandelaar? Stuur ons dan voor jouw CV, motivatiebrief en foto mailen naar:
pimschipper@luizenkliniek.nl Voor informatie: www.luizenkliniek.nl

