
Wie zijn wij:
Wij zijn een groeiend gezondheidscentrum met verschillende disciplines onder één dak. Wij bieden diverse
soorten fysiotherapie, oedeemtherapie, huidtherapie en zelfs cosmetische therapie. Daarnaast bevinden zich
ook andere disciplines binnen ons centrum waaronder een ergotherapeut, diëtiste, reizigersverpleegkundige
en een prikpost. Onderling bestaat tussen de collega’s een goede samenwerking, waardoor de patiënt een
compleet pakket aan behandelingen aangeboden kan krijgen. Voor huidtherapie is er met de dermatologen in
het Rijnstate Ziekenhuis een nauwe samenwerking, en ook met de omringende huisartsenpraktijken en
netwerken. Wij richten ons op verzekerde en onverzekerde zorg en ons centrum is gevestigd in Arnhem-zuid.
Wij zoeken enthousiaste: Huidtherapeut(en), 24/32/40 uur M/V
(parttime en fulltime medewerkers)
Vacature omschrijving:
Graag zouden wij het spreekuur huidtherapie willen uitbreiden.
We bieden een uitgebreid pakket aan behandelingen zoals:
• Laserbehandeling (MeDioStar®)
• Neogen® plasmabehandeling
• LPG CelluM6 Alliance® Endermologie
• Peelings o.a. van DermaSence en Skin Tech®
• Dermapen®
• Camouflagetherapie
• Acnetherapie
• Littekentherapie
• Oedeemtherapie
• Aanmeten therapeutische elastische kousen en compressiehulpmiddelen
• Vaatafwijkingen en meer.
Je werkt als huidtherapeut op onze vestiging in Arnhem. De werktijden zijn deels overdag, bij voorkeur op de
zaterdag en op 1 avond per week.
Functie eisen:
• Je bent afgestudeerd HBO- huidtherapeut, bij voorkeur met enige jaren ervaring
• Je hebt de Directe Toegankelijkheid Huidtherapie (DTH) cursus afgerond
• Je staat ingeschreven bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
• Je bent Lid van beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH)
• Jou stijl van werken kenmerkt zich door zelfstandigheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en oog voor de
behoeften van klanten
• Je beschikt over eigen vervoer
• Je bent enthousiast, flexibel, ondernemend en werkt graag samen met de andere huidtherapeuten aan een
sterke marktpositie van ons Huidinstituut
Aanbod:
• Een nauwe samenwerking met verschillende disciplines (interdisciplinair) en het Rijnstate Ziekenhuis
• Een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng
• Een divers patiëntenbestand
• Een gemoedelijk en prettige werksfeer en een leuk team dat zich voor meer dan 100% inzet
• Een contract met uitzicht op mogelijk vast dienstverband
• Een salaris gebaseerd op opleiding en ervaring
• De mogelijkheid tot verdere ontwikkeling d.m.v. cursussen
Voor meer informatie neem contact op met de praktijk, via mail of telefoon, zie hieronder. Interesse?
Wij ontvangen graag jouw CV met motivatie en foto! Contactpersoon: Nicole van Heumen – Willink
E. nicole@behandelbank.nl T. 026-3811436 W. www.behandelbank.nl
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