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Locatie Zomertaling
Zomertaling 53 Wijchen

024 64 11 698

Locatie Dermadiq Beuningen
Wilhelminalaan 84 Beuningen

024 67 79 508

Locatie Heilige Stoel  
Heilige Stoel 50-02 Wijchen

024 64 11 698

VACATURE
HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT VOOR MINMAAL 32 UUR

Huid- en oedeemtherapie Wijchen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste huidtherapeut ter versterking van ons team voor de locaties Wijchen 
en Beuningen! Wij zijn een laagdrempelige praktijk met een sterke mate van professionaliteit en eigenheid.  
Wij beschikken over meer dan 25 jaar ervaring binnen de huid- en oedeemtherapie en werken met de nieuwste  
technieken en apparatuur.

Wij zoeken:
• Een enthousiaste, flexibele, zelfstandige teamplayer
• Iemand die bereid is minimaal 1 avond per week te werken
• Bij voorkeur in bezit van rijbewijs/auto 
• Je bent afgestudeerd of gaat binnenkort afstuderen (HBO huidtherapie)

De behandelingen die wij aanbieden zijn o.a.:
• Laserontharing (Soprano Ice Platinum) i.c.m. (Arion Alexandrite Laser)
• Laser behandeling vaatjes en pigmentatie (Quadrostar KTP diode Laser / IPL M22)
• Schimmelnagels laseren (Fox diode Laser)
• Q-Switch ND Yag Laser/Carbon peeling
• Beenvaatjes verwijderen dmv Long pulsed Nd: YAG
• Tatoeages verwijderen dmv Q-switch Nd YAG
• CarboXyneo en RF Lifting
• Littekentherapie (Manueel, LPG, cupping)
• Chemische peelings (Dermaquest, Lira)
• Microdermabrasie (Crystapeel, Diamantbrasie)
• Dermapen (Microneedling)
• Acnétherapie
• Electrische epilatie
• Camouflagetherapie (Dermacolor, Lycogel)
• Oedeemtherapie
• Verwijderen huidoneffenheden (Zapper, KTP laser, Sterex coagulatie)
• Producten (Tebiskin, Dermaquest, CliniCare, Lycogel, Louis Widmer, Eucerin, AQ Skin Solutions)

Wij bieden:
• Leuke en gezellige praktijk en een professioneel team van 5 huidtherapeuten.
•  Binnen onze praktijk kun je groeien en leren in een open sfeer. Er is sprake van persoonlijke begeleiding,  

overleg en training binnen ons team
• Arbeidsvoorwaarden en salaris conform gangbare loonschalen naar opleiding en ervaring.
• Reiskostenvergoeding.

Spreekt deze vacature je aan, dan komen wij graag met jou in contact. Stuur je sollicitatiebrief en CV 
(met pasfoto) naar info@huidtherapie-wijchen.nl t.a.v. Harriët van der Heijden.

huidtherapeuten
Beuningen


