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Parkstad Klinieken 

Dermatologie en Huidtherapie 

 

Vacature per direct in te vullen 
Huidtherapeut  

8 tot 20 uur per week, werkdag(en) in overleg 
 

Je profiel 

 
 Je hebt ervaring als gediplomeerd huidtherapeut en vooral met 

laserbehandelingen. 

 Je bent ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en in het bezit 
van een AGB code. 

 Je kunt zelfstandig adviseren en behandelen en werkt nauwkeurig 
 Je stelt de patiënt centraal, vriendelijk en empatisch zijn is onontbeerlijk.  
 Je hebt ervaring met geautomatiseerde systemen en kennis van 

administratieve processen. 
 Je bent collegiaal en flexibel en  bent bereid om voor je collega’s af en toe 

wat werk op te pakken. 

Je functie  

 Je gaat werken met hoogwaardige apparatuur o.a de Elite MPX laser en de 
Pin Pointe. 

 Je verricht huidtherapeutische behandelingen en medische peelings. 
 Je stelt het behandelplan zelfstandig op. 
 Je houdt ruggespraak met de dermatologen.  

 Je houdt  patiëntgegevens en de afspraken agenda bij.  
 Op maat geef je voorlichting en advies aan cliënten. 

 Je werkt acties en campagnes uit om huidtherapie te promoten. 
 Ervaring met pigmentbehandelingen is een pré.    

De kliniek 

Bij Parkstad Klinieken behandelen onze dermatologen patiënten met alle 

voorkomende huidproblemen. Persoonlijke aandacht en optimale kwaliteit 
vormen bij het dermatologisch spreekuur de kern. Onze polikliniek onderscheidt 
zich van andere praktijken door korte wachttijden. Parkstad Klinieken zorgt in 

alle gevallen voor een vriendelijke, huiselijke en kleinschalige setting, met 
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optimale aandacht van de twee ervaren dermatologen. Daarbij worden de 
dermatologen ondersteund door medisch assistenten en huidtherapeuten. 

Patiënten worden op de 8 locaties in Amsterdam en regio gezien.  

Arbeidsvoorwaarden 

 

Werkdagen zijn in overleg. Aanstelling in eerste instantie voor 4 maanden met 

mogelijkheid tot verlenging. We werken op verschillende locaties in en rondom 
Amsterdam. Bij voorkeur woonachtig in omgeving Amsterdam 

Eigen vervoer is daarom noodzaak.  

 

Wij beschikken over zeer geavanceerde laserapparatuur zodat je veilig en prettig 
kunt werken en bieden je een marktconform salaris volgens ZKN cao. Je werkt 

samen met de dermatologen en medisch assistenten. We werken in een heel 
gezellig team en zorgen voor de nodige interne scholing zodat je met vertrouwen 

en plezier aan de slag kunt. 
 
Wij ontmoeten je graag! Mail je motivatiebrief en CV naar 

s.jansen@parkstadklinieken.nl. Heb je vragen of wil je meer informatie? 
Neem gerust contact op met Sonja Jansen, praktijkmanager 020 624 98 

88 of 06 288 25 785. 
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