
 

Vi søger en kosmetisk sygeplejerske til kosmetiske speciallægeklinikker i Århus, Silkeborg og Herning 

 
Cutis Clinic søger en kosmetisk sygeplejerske med en stærk faglig profil.   
 
Stillingen er til vores speciallægeklinikker i Århus, Silkeborg og Herning med tiltrædelse den 01.08.2020 - eller før. Der er tale 
om enten deltids- eller fuldtidsstillinger på 37 timer/uge. 
 
Cutis Clinic er et nyetableret, mindre privathospital i Odense med fokus på kosmetiske og lægelige behandlinger på 
internationalt niveau. Vi har samarbejdsklinikker i Jylland og på Sjælland og du kommer til at varetage behandlinger i vores 
klinikker i Århus, Silkeborg og Herning.  
 
Cutis Clinic har store ambitioner om vækst under vores slogan ”Specialists of Excellence”. 
 
Du bliver en del af et tværfagligt team bestående af speciallæger (hudlæge og plastikkirurg) kosmetiske sygeplejersker, 
kosmetologer og hudterapeuter. 
 
Vores klienter kommer fra både Danmark og udlandet og søger vores højtspecialiserede behandlinger indenfor plastikkirurgi, 
dermatologi og andre hudbehandlinger. 
 
Vores værdisæt er høj faglighed, æstetik, professionalisme, engagement, nytænkning og kvalitet. 
 
Vi er en digitalt minded virksomhed med løbende fokus på effektivitet og optimering i Cutis Clinics processor og 
arbejdsgange. Vi har stærk fokus på vores digitale medier, kommunikation og branding. 
 
 
Som kosmetisk sygeplejerske er det en fordel, men ikke et krav: 

• At du er godkendt til kosmetiske behandlinger med laser (permanent hårfjerning, karfjernelse, 
rynkebehandlinger)  

• At du er godkendt til ikke-permanente fillers og Botulinum toxin (eller har lyst til oplæring på sigt) 

• At du er godkendt til at udføre peelinger.  

• At du er godkendt til at udføre sklerosering. 

 

Såfremt du ikke er godkendt til ovenstående kosmetiske behandlinger er det en forudsætning: 

• At du brænder for den kosmetiske verden og er motiveret for at lære. 

• At du selvstændigt kan udføre konsultationer og kosmetiske behandlinger på et højt fagligt niveau i de 
behandlinger du er / bliver oplært og registreret til at udføre. 

• At du har interesse i at rådgive i hudpleje og produkter inden for klinikkens sortiment. 

• At det falder dig naturligt at yde service på højeste niveau og give vores klienter en ultimativ behandling med 
fokus på tryghed, naturlige resultater og æstetik.  

• At det tiltaler dig at samarbejde med et stærkt team af professionelle og tage ansvar for din udvikling og dit 
daglige arbejde. 

 

 
Du skal være: 

• Positiv, smilende og udadvendt 
• Passioneret for kosmetiske behandlinger, selvudvikling og vækst 



 

• Passioneret for at indgå i et dynamisk arbejdsmiljø 
• Motiveret for at yde den højeste service 
• Velformuleret mundtligt og skriftligt, på både dansk og engelsk 
• Salgsminded og data-disciplineret 
• Selvstændig og fleksibel 
• Struktureret og have et godt overblik 
• Mødestabil og pligtopfyldende 
• Motiveret for at markedsføre Cutis Clinic gennem sociale medier 

 
 
Vi tilbyder dig: 

• Stor medindflydelse og højteste faglige niveau i branchen.  

• Gode muligheder for udvikling indenfor branchen med adgang til de nyeste og bedste behandlinger - både i vores 
nuværende såvel som i kommende klinikker.  

• Dit løbende behov for oplæring imødekommes gennem relevante kurser samt af Cutis Clinics nuværende 
personale, idet vi i virksomheden har store faglige kompetencer og et ønske om at løfte hinanden. 

• Da vi er en stærkt voksende klinikkæde, vil der være alle muligheder for udvikling af dine karriereønsker inden for 
det kosmetiske felt. Det være sig både geografisk på tværs af Danmark samt muligheder for sparring og udvikling 
af eventuelle ledelsesønsker eller specifikke ansvarsområder.  

• Løn efter engagement og kvalifikationer  

  
Tryghedsskabende kommunikation og vejledning af klienter er en nøglefunktion i vores virksomhed. Du bliver derfor 
grundigt oplært i vores store udbud af kosmetiske behandlinger, så du er i stand til at kommunikere klart og professionelt 
både personligt og telefonisk / skriftligt ved henvendelser til Cutis Clinic. 
 
Cutis Clinic har et topprofessionelt team med godt sammenspil mellem alle faggrupper og lokationer. Vi er et forholdsvis 
ungt team og motiverer hinanden i vores hverdag, hvor vi sætter fokus på vores personlige og professionelle udvikling.  
 
Vores motto er: ”Det skal være rart og sjovt at komme på arbejde.” 
 

Hos Cutis Clinic er det personen bag fagpersonen som er det vigtigste. Uanset om du er erfaren kosmetisk sygeplejerske eller 
om du er nyuddannet sygeplejerske med en drøm om på sigt, at blive den dygtigste kosmetiske sygeplejerske, så vil alle 
ansøgninger blive vurderet åbent og individuelt. 

 
Hvis du finder stillingen interessant og har de rette kvalifikationer, imødeser vi din ansøgning snarest muligt. 
 
Deadline for ansøgning er d. 17.07.2020. 
 
Ansættelsessamtaler vil foregå løbende, og når vi har fundet de rigtige kandidater til stillingerne, vil sagen blive lukket - så du 
skal ikke holde dig tilbage. 
 
Vi tilbyder naturligvis fuld diskretion omkring din ansøgning - og alle ansøgere vil få direkte svar. 
 
Motiveret ansøgning samt CV skal sendes til vic@cutisclinic.dk 
 


