
VACATURE 

Schoonheidsspecialiste (15u/week) 
Ben jij die leuke nieuwe collega die we zoeken? 
 
DIT BEN JIJ 
De beauty branche is helemaal jouw ding.  Je hebt je diploma schoonheidsspecialist niveau4 
al een tijd en daarna verschillende opleidingen en cursussen op je vakgebied gevolgd. Je 
hebt gewerkt in gerenommeerde salons en ervaring met laserbehandelingen en speciaal het 
laserontharen. Misschien ben je bekend met onze merken QMS, Mesoestetic en Guinot. Je 
vindt het leuk om in een team te werken. Je bent gek van je vak, eager om klanten tevreden 
te stellen en leergierig. Als ambassadeur van je vak zie je er altijd verzorgd uit. Je bent 
communicatief en initiatiefrijk, ziet commerciële kansen en kunt ook prima zelfstandig 
werken.  
 
DIT ZIJN WIJ 

NG Maastricht  BV: een van de bekendste en meest gerenommeerde salons van Maastricht. 
Naast de normale schoonheidsbehandelingen zijn we specialist in huidverbetering. We 
werken met innovatieve apparatuur als de Light Sheer Duet ontharingslaser  (pigmentlaser), 
de Nd Yag laser (tattoolaser), een skin rejuvenation laser en twee ablatieve lasers. Naast de 
lasers werken we met endermologie, een zuurstofapparaat, een drie-dimensioneel 
massageapparaat voor het gelaat, dermabrasie, insluisapparaten (op basis van iontoforese 
en geluidstrillingen), apparatuur voor permanente make-up en een blendapparaat. Ons 
team bestaat op dit moment uit  8 schoonheidsspecialisten en 1 arts. Omdat ons bedrijf 
groeit, zoeken we een nieuwe collega.  
 
JIJ x WIJ 

• Je gaat werken bij een bedrijf dat vernieuwend is op het gebied van huidverbetering 

en ontharing 

• Je gaat deel uitmaken van een enthousiast, hecht team van vakspecialisten 

• Je krijgt bij ons volop mogelijkheden om je kennis te verbreden en verdiepen 

• Je krijgt bij ons een (bij je opleidingsniveau) passend salaris en prettige 

arbeidsvoorwaarden 

LET’S MEET 
Klinkt het alsof deze baan je op het lijf geschreven is?  Dan willen wij jou graag leren kennen. 
Stuur een mail met motivatie, CV en een recente foto van jezelf naar info@nadinegregoire.nl. 
Je hoort dan snel van ons.  

 

NG Maastricht BV 
Tav Dunja Wijnands 
Jekerweg 46 
6212 GC Maastricht 
T 06-53449736 
www.nadinegregoire.nl 
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