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VACATURE
Gezocht; Huidtherapeut(e)
Locatie HuidZorg Zevenaar 24-28uur per week
Wil jij werken in een leuk, enthousiast en uitdagend team met ruimte voor eigen
inbreng, dan zoeken wij jou!
Ook wanneer je bijna of pas afgestudeerd bent horen wij graag van je.
Op locatie Zevenaar werken we in een multidisciplinair gezondheidscentrum samen
met fysio, ergo etc..
Wij zoeken:
-Een gemotiveerde Big-geregistreerde huidtherapeut(e)
-Of een pas of bijna afgestudeerde huidtherapeut(e) die het geen probleem vindt om zelfstandig te
werken en ook goed in een team kan functioneren.
-Daarnaast ben je, in verband met huisbezoeken, bij voorkeur ook in het bezit van een auto.
-Uren en dagen kunnen verder uitgebreid worden
Wij bieden:
-Enthousiast en ondernemend team van huidtherapeuten met ruimte voor eigen ideeën.
-Mooie moderne werkruimtes.
-Volledige ondersteuning met centrale backoffice.
-Passend salaris en reiskostenvergoeding.
-Uiteraard zullen we uitgebreid de tijd nemen om je vooraf in te werken.
HuidZorg Huid- en Oedeemtherapie is een moderne praktijk voor huid- en oedeemtherapie.
Op dit moment zijn er 3 huidtherapeuten werkzaam op 5 behandellocaties welke allen gevestigd zijn in (para-)
medische centra.
70% van al onze behandelingen betreft oedeemtherapie. Voor de resterende 30% van de behandelingen zijn diverse
locaties uitgerust met moderne medisch gecertificeerde apparatuur zoals Diodelaser, IPL, Plasmamedical, Lymphapress, WellBox, Dermicapen en Microdermabrasie.
De telefonische bereikbaarheid is geregeld met een telefoniste en een centraal nummer.
Als huidtherapeut(e) bij HuidZorg kun je jezelf dus volledig richten op het behandelen van je patiënten terwijl de
administratie zoals declaraties en aanvragen voor je wordt gedaan.
Wij werken met Skinadmin. Vanaf iedere behandellocatie en desnoods thuis kun je de agenda en patiëntendossiers
inzien en bewerken doordat de patiëntenadministratie online te bereiken is.
Heb je interesse? Stuur dan je reactie met CV en recente foto naar Erik Rikken; erik@huidzorg.com
We zien je reactie graag tegemoet.
Tel.: 088 - 00 28 111
Website: www.huidzorg.com
Email: info@huidzorg.com

