16 UUR
PER WEEK
IN LAREN,
AMSTERDAM
OF UTRECHT

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Welkom bij Five City Spa, de “next generation” spa van
Nederland. Inmiddels een begrip in Utrecht en
Amsterdam, telt ons team inmiddels 60 medewerkers.
Onze gasten waarderen onze ruime openingstijden, de
hoogste kwaliteit massages & gezichtsbehandelingen en
onze vernieuwende service.
Passie om onze klanten een echt bijzondere ervaring te
bieden staat centraal, eenmaal de deur geopend gaat dan
ook echt een nieuwe wereld open. We zijn trots om de
cultuur van onze klantgerichte aanpak uit te stralen en als
Fiver draag je als geen ander bij aan deze sfeer.

VERWACHTING
Je hebt een niveau 4 opleiding afgerond met 2 jaar
werkervaring of niveau 3 met 3 jaar werkervaring
Je hebt sterke afniteit met huidverbeterende
gezichtsbehandelingen en het geven van
lichaamsmassages
Affiniteit en bij voorkeur ervaring met pedicure
behandelingen (pre)
Verkopen van verzorgingsproducten en (aanvullende)
behandelingen is een groot onderdeel van de functie
Je bent enthousiast, bent verzorgd, hebt gevoel voor
mensen en je bent servicegericht
Je bent bereid doordeweeks maar ook geregeld
s’avonds, in het weekend en op feestdagen te werken
Je behandelt met aandacht, jouw gast en zijn/haar
ervaring staat voor jou centraal

WIJ BIEDEN
Team Dr Joseph Training zodat je de productlijn leert
kennen alsmede alle behandelingen
De Five massage opleiding gegeven door onze
massage trainer
Een leuke werksfeer binnen een geweldig team. We
stralen graag onze professionaliteit uit, maar tegelijk
hechten we net zoveel waarde aan een fijne sfeer
binnen ons team.
Actieve coaching middels personal training en
uitwisseling met je collega’s om continu te verbeteren
Een marktconform salaris
Part-time of fulltime mogelijkheid (voor beide vormen
geldt incl. avonden en weekenddiensten)

SOLLICITEER BIJ ONS!
Enthousiast geworden? We vertellen je graag meer. over
deze functie. Contact Jacobiene Bolsius via email
(sollicitatie@fivecityspa.com of 06-54221370
Leuk dat je ons wil komen versterken! Wij kijken uit naar
je sollitatie en wie weet ben je straks onze collega!

