
 

WIE ZOEKEN WIJ? 
Wellness Hotel Klein Zwitserland | Slenaken 

 

De werkzaamheden 

 

Als Medewerker Spa & Wellness ben je er mede verantwoordelijk voor dat de gast een zo 

ontspannen en optimaal mogelijk verblijf beleven binnen onze SPA & Wellness La Perla. 

Vanwege het hoge serviceniveau dat wij onze gasten bieden ervaar jij het als 

vanzelfsprekend om hen op een gastvrije, vriendelijke en professionele manier te verzorgen 

en hen een ontspannen verblijf te laten beleven. Jouw professionaliteit komt tot uitdrukking in 

je gedegen kennis van het vakgebied en jouw goede sociale vaardigheden. De 

werkzaamheden bestaan onder meer uit het verzorgen van specialistische- en cosmetische 

schoonheidsbehandelingen, het geven van (huid)advies, het bedienen van de 

telefoon/receptie en agendabeheer, massages, was verzorgen, Spa & Wellness schoon 

maken. 

 

Wie zoeken wij? 

 

Wij zoeken een gedreven en gepassioneerde collega met een gezonde dosis enthousiasme 

en goede sociale vaardigheden. Die in staat is om op een professionele en eigentijdse wijze 

invulling te geven aan het vak en die het als een tweede natuur beschouwt om gasten in de 

watten te leggen. Onze medewerkers bepalen immers de sfeer en maken dat de gasten zich 

bij ons thuis voelen. 

 

De competenties die horen bij deze functie zijn: 

 

- inlevingsvermogen 

 

- uitstraling 

 

- actief meedenkend 

 

- gastgerichtheid 

 

Wat vragen wij van jou? 

 

Je hebt een afgeronde MBO-opleiding tot schoonheidsspecialist. Werkervaring in een 

soortgelijke functie is eveneens een vereiste. Je bent deskundig, gastgericht en zelfverzekerd. 

Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken. Vanwege het veelvuldige 

contact met (inter-)nationale gasten, ben je communicatief vaardig en heb je een 

representatieve uitstraling. Naast een gedegen kennis van de Nederlandse taal kun je tevens 

goed uitdrukken in het Engels, Duits. Je bent bekend met luxe en hoogwaardige beauty 

behandelingen. Een flexibele instelling is een absolute must. 

 

Details van de vacature 

 

Afdeling SPA & Wellness 

 

Contractvorm Aantal uren per week. 

 

Werktijden De werktijden variëren tussen 09.00-19.00 uur. 

 

Maandag, dinsdag, woensdag en om de week zaterdag en zondag erbij. 

 

Talenkennis Nederlands, Duits en Engels 



 

Rijbewijs (belangrijk) 

 

Salaris Conform Horeca-CAO afhankelijk van je werkervaring en leeftijd. 

 

Opleidingseisen Afgeronde opleiding tot schoonheidsspecialist. 

 

Ervaring is vereist. 

 

Ja natuurlijk ga jij ons verrassen door je reactie te mailen met je volledige C.V. 

 

Sollicitaties (voorzien van C.V. – Foto – en motivering) de mail. Richten aan de afdeling 

Personeel & Organisatie. 

 

info@kleinzwitserland.com 

 


