Vacature Huidtherapeut

(per direct - 24 uur p.w.)

Schiedam

Over ons
Ceulen Klinieken is een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) gevestigd in Schiedam. In de kliniek vindt diagnostiek en
behandeling plaats van dermatologische en flebologische afwijkingen en aandoeningen. Daarnaast worden cosmetische en
laserbehandelingen verricht. Tevens bieden wij huidtherapeutische zorg aan onder het label Ceulen Huidtherapie.
Ceulen Klinieken is een jonge en snelgroeiende organisatie met naast de vestiging in Schiedam ook vestigingen in Amersfoort,
Breda en Helmond. Bij Ceulen Klinieken staat kwaliteit en veiligheid voorop. Ceulen Klinieken is ZKN gecertificeerd.
Bij Ceulen Klinieken werken 10 dermatologen, 2 huidtherapeuten, 1 physician assistant en een team van ervaren en enthousiaste
doktersassistentes. De behandelteams wordt ondersteund door een kwaliteitsmanager, een marketing medewerker en een
financieel medewerker.

Kernwaarden
Hoge kwaliteit van zorg en professionaliteit zijn belangrijke kernwaarden van onze klinieken. Om de beste zorg voor de patiënt
te kunnen bieden, is er een nauwe samenwerking tussen de dermatoloog en de huidtherapeut. De gedrevenheid en prettige
werksfeer binnen ons team maken deze werkplek interessant voor een ambitieuze en enthousiaste huidtherapeut die het een
uitdaging vindt om de patiënt zo goed mogelijk te helpen en zich voortdurend wil ontwikkelen.

Profiel
Als ervaren allround, gediplomeerde huidtherapeut met een registratie in het KP-register, geef je onze patiënten persoonlijke
aandacht en goede zorg. Dit alles in een inspirerende omgeving met een diversiteit aan patiënten en werkzaamheden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende behandelingen die een huidtherapeut verricht maar zullen tenminste
inhouden:
Manuele lymfedrainage therapie
Aanmeten van therapeutisch elastische kousen
Vaatlaser
Ontharen met IPL, LASER en elektrische epilatie
Acne behandelingen
Lasertherapie bij onychomycose
Huidverjongingsbehandelingen met LASER / chemische peeling
MiraDry behandeling tegen overmatig transpireren

Wat bieden wij
Een uitdagende baan in een ambitieuze organisatie met goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.

Heb je interesse?
Wil je meer informatie? Dan kun je bellen met Roeland Ceulen (06-21 55 37 06).
Spreekt deze vacature je aan en wil je solliciteren? Stuur dan jouw CV en brief voor naar s.tellings@ceulenklinieken.nl.

www.ceulenklinieken.nl

