
 

Jobstudent beauty/wellness   
 
Heb je altijd al gedroomd van een gevarieerde studentenjob in een ultra ontspannende omgeving? 
Dan is deze vacature misschien wel jouw kans!  
 
Bij Spa Letha in Gavere kan je aan de drukte van de dag ontsnappen en helemaal herbronnen dankzij 
ons ruim assortiment aan schoonheidsbehandelingen en spa-arrangementen, met of zonder het 
gebruik van privéfaciliteiten.  
 
Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een gemotiveerde jobstudent die ons op regelmatige 
basis kan bijstaan.  

 
Profiel 

• Je bent minstens 18 jaar oud.  
• Je bent in het bezit van een diploma schoonheidszorgen of studeert schoonheidszorgen.  
• Je beschikt over een rijbewijs en auto om sporadisch bij te springen in ons schoonheidssalon in 

Beveren-Leie.  
• Je bent beschikbaar om minimum 2 zondagen per maand te werken.  
• Je bent ook tijdens het jaar flexibel inzetbaar als jobstudent.  
• Je bent klantgericht en hebt een groot empathisch vermogen, zowel telefonisch als bij 

persoonlijk contact.  
• Een bepaalde flexibiliteit & hands-on mentaliteit maken van jou de perfecte kandidaat!  

 

Jobinhoud  
• Je bent de eerste glimlach die de bezoekers zien wanneer ze ons wellnessinstituut bezoeken.  
• Je helpt klanten verder met hun reservatie en maakt hen wegwijs in het wellness-gedeelte.  
• Ook telefonisch help je klanten verder met vragen of breng je reservaties in orde.  
• Je voert verschillende behandelingen (lichaamsverzorgingen & massages) uit, in samenspraak 

met de verantwoordelijke schoonheidsspecialiste. 
• Je staat in voor het tussentijdse onderhoud van de wellness (temperaturen nakijken en 

instellen, poetsen, kranen opblinken, sauna aan- en uitzetten, verzorgingsproducten aanvullen 
…).  

Aanbod  
• Een afwisselende studentenjob waarbij je mensen oprecht blij kan maken.  
• Je leert veel bij over klantencontact, administratie, reservaties, wellness, behandelingen en 

nog veel meer.  
• Je komt terecht in een gezellige werkplek met toffe collega’s en veel flexibiliteit.  

Interesse?  
Bezorg ons jouw cv via elise@delisecosmetics.be. We bekijken je kandidatuur en laten je binnenkort 
iets weten!  
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