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Voor praktijklocaties zie website 

VACATURE  
 
Gezocht per direct; Huidtherapeut(e)  voor ± 6-10 uur per 
week in Didam/Zevenaar 
 
In verband met ziekte van een collega, zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste 
en zelfstandig werkende huidtherapeut(e) voor ± 6-10 uur per week. 
Bij voorkeur ben je woonachtig binnen een straal van 30km van bovengenoemde regio. 
 
We zoeken: 
Een gemotiveerde afgestudeerde huidtherapeut(e) die het geen probleem vind om zelf-
standig te werken en tevens goed in een team kan functioneren. Daarnaast ben je, in 
verband met twee praktijklocaties en huisbezoeken, ook in het bezit van een auto.   
  
We bieden: 
Enthousiast en ondernemend team van 9 huidtherapeuten met ruimte voor eigen ideeën.  
Volledige ondersteuning middels centrale backoffice. 
Prima salaris en reiskostenvergoeding. 
  
HuidZorg Huid- en Oedeemtherapie is een moderne en nog steeds groeiende praktijk voor huid- en 
oedeemtherapie. Op dit moment zijn er 9 huidtherapeuten werkzaam op 13 behandellocaties welke 
allen gevestigd zijn in (para-)medische centra.  
75% van al onze behandelingen betreft oedeemtherapie. Voor de resterende 25% van de behande-
lingen zijn diverse locaties uitgerust met moderne medisch gecertificeerde apparatuur zoals Diode-
laser, IPL, WellBox, Dermicapen en microdermabrasie. 
De telefonische bereikbaarheid is geregeld middels een telefoniste en een centraal nummer.  
De patiëntenadministratie is online bereikbaar middels “Cloud Computing”. Hiermee kun je vanaf ie-
dere behandellocatie en desnoods thuis je agenda en patiëntendossiers inzien en bewerken. 
Als huidtherapeut(e) bij HuidZorg kun je jezelf dus volledig richten op het behandelen van je patiën-
ten terwijl de administratie e.d. voor je wordt gedaan. 
  
Spreekt bovenstaande je aan, ben je per direct beschikbaar dan graag je reactie met CV en recente 
foto mailen naar;  
 
erik@huidzorg.com t.a.v. Erik Rikken, praktijkmanager. 
  
We zien je reactie graag tegemoet. 
 
Tel.: 088 - 00 28 111 
  
Website: www.huidzorg.com  
Email: info@huidzorg.com 
  
 


