
Vacature Hairdezign


Ben jij die hairdresser die altijd al in een mooie moderne salon en in een 
super leuk team heeft willen werken?


Dan is dit je kans, want je kunt nu solliciteren!


Herken jij jezelf hierin? 

- als je wakker wordt en je roert in je koffie of thee kijk je uit naar wat je 
die dag gaat creëren 


- jouw doel is dat jouw klant gelukkig de salon uitstapt en graag weer 
terug komt


- je bent geïnteresseerd in de nieuwste knip- en kleur technieken, maar 
kan ook als de beste watergolven en “alleen de puntjes hoor!”


- je bent de beste in dames- heren en kinderkapsels

- je bent dol enthousiast als je een cursus mag volgen met betrekking 

tot nieuwste kniptechnieken en ‘on trend hairstyles’

- je hebt geen ‘nine-to-five’ mentaliteit, maar kan goed binnen de 

klok werken (jouw afspraken lopen netjes op tijd) 
- je denkt creatief 
- je bent flexibel 
- je kunt goed zelfstandig werken  
- je denkt mee in hoe de salon succesvol blijft en onze trouwe 

klanten ook trouwe klanten blijven 

Iemand in de leeftijd van 25 jaar zou goed in ons team passen, 
maar zeker ook wanneer je ouder bent, vragen we je om te 
solliciteren! 
Een mannelijke hairdresser is meer dan welkom in ons team, durf 
je dit aan? Solliciteer dan meteen! 

Dit mag je van ons verwachten: 

- vooralsnog een aanstelling van 16 uur per week

- 16 uur per week werken in de allerleukste salon en in het 

allerleukste team 
- mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal uren in de toekomst

- werken met de beste merken en de vrijheid voor creativiteit

- onze beroemde en beruchte bedrijfsuitjes

- beloning volgens het kappers CAO




Solliciteren kan via email:

Stuur jouw sollicitatie incl. CV en foto naar solliciteren@hairdezign.com.


Solliciteren kan ook door jouw sollicitatie incl. CV af te geven in onze 
salon.


Een creatieve sollicitatie wordt gewaardeerd!


mailto:solliciteren@hairdezign.com

