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Holistic Beauty Therapist
Description

Hiring organization
Oohm

Oohm gaat werken met de Holistic Beauty Therapy van Colour&Spice. Deze
krachtige beauty methode bestaat uit zes op maat samengestelde behandelingen
die hun wortels vinden in de natuurgeneeswijzen en natuurzuivere
schoonheidsrituelen. De behandelingen bieden een harmonieuze balans tussen
nieuwe energie, innerlijke rust en huidverbetering. Tijdens een behandeling van
ruim anderhalf uur herstellen we het zelfhelende vermogen van het lichaam.
Ritmische massagetechnieken verbeteren de circulatie, verhogen de bloed- en
zuurstoftoevoer, verbeteren de elasticiteit van de huid en stimuleren de celvernieuwing. Het is een totaalbeleving die ervoor zorgt dat alle mensen die bij je
komen en deze behandeling ervaren nooit meer bij je weggaan. Ben jij een
schoonheidsspecialist die verder kijkt dan de huid en wil jij bij ons komen werken
als Holistic Beauty Therapist?

Employment Type

Responsibilities

Job Location

The Holistic Skincare

Bekslaan
22,
Vogelenzang,
Nederland

Colour&Spice maakt natuur zuivere huidverzorging waarmee je de levenskracht
van je huid versterkt. In het laboratorium worden de krachtigste ingrediënten vanuit
alle windstreken samengebracht en verwerkt tot heilzame, holistische
huidverzorging voor vrouwen die op een waardevolle wijze hun huid mooi en
gezond willen houden. Alle producten zijn van hoge therapeutische kwaliteit,
veganistisch, dierproefvrij en vrij van kleur- en geurstoffen en synthetische
hulpstoffen. Er wordt gebruik gemaakt van een eco-geregistreerd
conserveringsmiddel, actieve natuur zuivere werkstoffen en waar mogelijk van
biologisch geteelde planten.

Qualifications
Jij:

Vaste dienst

Beginning of employment
Augustus

Duration of employment
onbepaalde tijd

Industry
Sport & Wellness

2114
AR,
Noord-Holland,

Working Hours
minimaal 24 uur

Base Salary
€ 1500 - € 2500

Date posted
23 mei 2020

Valid through
Bent op zoek naar een methode waarin je enerzijds je eigenheid kwijt kunt
en anderzijds een holistische verdieping wilt ontwikkelen
Hebt affiniteit met een holistische wijze van huidverzorging
Bent een gediplomeerd schoonheidsspecialiste
Hebt affiniteit met producten van biologische/natuurlijke oorsprong
Je hebt een ondernemers drive
Werkt graag aan huidverbetering en ontspanning van onze gasten
Kunt goed te adviseren en hebt coachende eigenschappen
Zoekt een uitdaging of meer verdieping in wat je nu doet
Bent vaktechnisch goed onderlegd
Je hebt de ambitie om verwachtingspatronen van klanten te overtreffen
Bent minimaal 3 dagen beschikbaar, ook inzetbaar in weekenden, avonden
en wisselende vakanties en feestdagen
Beschikt over minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Bent representatief, gedreven en commercieel

31.08.2020

Job Benefits
Wat je van ons mag verwachten:
Fijne groep mensen om mee te werken
Een prachtige werkplek
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Uitstekende arbeidsvoorwaarden en eerlijk beloningssysteem
Kansen om vooruit te komen, maar vooral verdieping in de manier van
verzorging
Werken met mooie duurzame producten van Colour & Spice
Wij vieren successen en je bent onderdeel van onze familie
Wij vinden ontwikkeling van jou belangrijk en daarom beginnen we met een
uitgebreide opleiding van Natascha Koningsveld die Colour & Spice
ontworpen heeft.
We bieden je een marktconform salaris. Dit is afhankelijk van je kennis en
ervaring. Salaris €1500 – €2500 (hangt af van ervaring en kennis)
Flexibele werkuren
Reiskostenvergoeding
Bonus/ Winstdeling
Pensioenregeling
25 vakantiedagen (op basis van fulltime dienstverband)
8% vakantiegeld
Onbeperkt gebruik van de yogalessen
Kortingen op events en workshops

Contacts

Heb je Interesse of vragen? Bel of mail ons gerust!
Monique of Marije
hello@oohm.nl
www.oohm.nl
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