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                      Sint-Oedenrode, 28-1-2020 
 

Gezocht: medisch pedicure (1 dag per week, met mogelijkheid tot uitbreiding) 
 

Functie 

In verband met onze groeiende praktijk zoeken wij een medisch pedicure voor 1 dag (of 2 dagdelen) per week 

voor het zelfstandig uitvoeren van (medische) pedicure behandelingen. Ervaring als pedicure is een pré.  

Het betreft een dynamische functie waarbij je als medisch pedicure verantwoordelijk bent voor de 

noodzakelijke en de uiterlijke voetverzorging van cliënten. Heb jij goede sociale- en communicatieve 

vaardigheden en een gemotiveerde persoonlijkheid? Dan zoeken wij jou! 

 

Wat verwachten wij van jou?  
- Afgeronde opleiding medisch pedicure met een ProVoet erkend diploma 

- Je bent aangesloten bij ProVoet en ProCert 

- Ben je bijna klaar met de opleiding en heb je minimaal Mbo werk- en denkniveau? Ook dan zijn we benieuwd 

naar jou! 

- Je biedt kwaliteit, bent secuur en vindt hygiëne heel belangrijk 

- Je bent professioneel, accuraat, klantvriendelijk 

- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 

- Je bent een sociaal ingestelde en gezellige teamplayer maar kan ook uitstekend zelfstandig werken 

 

Wat bieden wij jou? 
- Een baan in een professionele salon voor complete voetverzorging met al bijna 40 jaar ervaring 

- Een kundig, enthousiast, gezellig en gedreven team met pedicures en podologen 

- Een contract voor 1 dag (of 2 dagdelen) per week; met mogelijkheid tot uitbreiding in de toekomst. Uren en 

dagen zijn in overleg 

- Het salaris is afhankelijk van ervaring en de inzetbaarheid 

 

Belangstelling? 

Heb jij zin om bij ons aan de slag te gaan? Leuk! We maken graag kennis met je! Voor vragen of meer 

informatie kun je contact opnemen met Nico van Zoggel. 

 

Sollicitaties ontvangen wij graag per email (info@voetcentrum.nl), voorzien van: 
- Motivatie 

- CV met pasfoto, waarbij je loopbaan inclusief alle opleidingen en werkervaringen is beschreven 

 

Een paar keer meedraaien met één van ons, behoort tot de sollicitatieprocedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.   
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