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Vi jobbar med preventiv hudvård & för naturliga
resultat!

Vi
expanderar!
Stockholm Estetik & Hälsa
expanderar verksamheten och
kommer i början av 2022 att ha
en jättefin lokal med ett
fantastiskt läge i de nya husen
som byggs i anslutning till
Nacka Forum. Lokalen kommer
ha två behandlingsrum, plus
allmänutrymme, där vi kommer
kunna göra många olika typer av
behandlingar.
Nu söker vi dig som vill vara med
på resan i vår nya lokal!

"VÅR VISION ÄR ETT
NATURLIGT RESULTAT
DU KÄNNER IGEN DIG I"

K1-RAPPORT FÖR SOCIALA MEDIER

Vilka är vi?
Stockholm Estetik & Hälsa etablerades med målsättningen att tillsammans med våra
kunder uppnå ett naturligt resultat. Alla är vi olika - både vad gäller förutsättningar
och mål - och vi arbetar nära kunden med ett preventivt synsätt för att uppnå ett så
bra resultat för kunden som möjligt.
Du får möjlighet att vara med och bygga en verksamhet i en bransch som växer och
där allt fler förstår vikten av att vårda sin hud. Vårt synsätt är att tänka preventivt,
att arbeta med kroppens största organ som huden är och ge den de bästa
förutsättningarna för att vara stark, frisk och hållbar.
Initialt startade vi med estetiska injektioner, men målsättningen med kliniken är att
kunna erbjuda våra kunder heltäckande behandlingar och tjänster inom hudvård och
hälsa. Det innefattar bland annat estetiska injektioner, hudvårdsbehandlingar,
nagelestetik, ögonbryn etc. Vi kommer även expandera med olika samarbetspartner,
likt hälsocoacher, massörer, naprapater, stresspedagoger, ergonomer, personliga
tränare etc.
För denna spännande expansion söker vi nu ett antal medarbetare som vill vara med
på resan. Här finns det möjlighet att vara med och påverka, där ambitionen är att
bygga en framgångsrik verksamhet. Vi har redan idag på kort tid byggt upp en stark
kundbas som vi gärna expanderar - kanske du har kunder med dig redan från start?
Vi kommer att erbjuda en flexibilitet i arbetstider, där du antingen hyr ett av våra
rum fast eller arbetar som konsult enligt ett överenskommet schema.
Viktiga ledord för oss är: kunden i centrum, lyhördhet, nyfikenhet och se möjligheter.
Vi bygger en arbetsmiljö där vi hjälper och stöttar varandra, delar kunskaper och
erfarenheter för att ge oss och kunden bästa möjliga upplevelse hos oss.
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Vad söker vi?
Hudterapeuter
Nagelteknologer
Ögonbryn/ögonfransar färgning, kosmetisk
tatuering (eventuellt makeup-artist)
Injektionssjuksköterska/läkare
Massörer
Vem är du?
Utöver att du har någon av kompetenserna
ovan så tycker du att det är roligt att möta
människor, är lösningsfokuserad, nyfiken och
öppen. Vi lär oss av varandra!
Du kommer att göra behandlingar under
klinikens namn "Stockholm Estetik & Hälsa"
och du kommer att arbeta som konsult som
egen företagare. Vi är öppna för en lösning
som passar dig och där vi båda har fördelar av
vårt samarbete.
Kanske har du en egen laser, LPG eller någon
annan behandlingsmetod och utrustning men
där du saknar en bra lokal?
Skicka in ditt CV och personliga brev till
stockholm@estetikochhalsa.se
www.estetikochhalsa.se

Vi ser fram emot att träffa dig!

Sofia Hammarberg
VD & Leg. Sjuksköterska / Leg.
Företagssköterska

