
Cutis Clinic søger en kosmetisk sygeplejerske til vores klinik i Kolding  

Cutis Clinic ApS søger en kosmetisk sygeplejerske, som i særlig grad har en stærk faglig profil samt en 
interesse for administrative opgaver dog i mindre omfang.  

Stillingen ønskes besat i vores klinik i Kolding med tiltrædelse snarest muligt og senest den 01.05.2023. 
Der er tale om enten en deltids- eller fuldtidsstilling på 37 timer/uge.

Cutis Clinic ApS er 4 æstetiske klinikker med fokus på kosmetiske og dermatologiske behandlinger på 
internationalt niveau. Vi er at finde i Kolding, Odense, Køge samt på Østerbro i København. Du vil blive 
en del af et tværfagligt team bestående af speciallæger og kosmetiske sygeplejersker.

Vores klienter kommer fra både ind- og udland. De søger vores højtspecialiserede behandlinger 
indenfor dermatologi samt kosmetiske behandlinger. 

Vores klinik i Kolding er at finde i udkanten af Kolding. Vi har klienter fra hele Jylland pga. vores 
avancerede lasere og udstyr, samt professionelle kompetencer. 

Vores værdisæt er høj faglighed, æstetik, professionalisme, engagement, nytænkning og kvalitet. 

Vi er en virksomhed hvor fokus på udvikling, effektivitet og optimering i processor og arbejdsgange 
vægtes højt. Vi har derudover et stærkt fokus på vores digitale medier, kommunikation og branding.

VI FORVENTER AT: 

• Du er godkendt til laser behandlinger, bl.a.: permanent hårfjerning, kar-fjernelse(inkl. Sklerosering/
injektion mv. og har stor interesse for dermatologi. 

• Du er godkendt hos STSP i ikke-permanente filler og Botulinum toxin eller har lyst til oplæring i 
disse behandlinger på sigt.

• Du kan udføre peelinger med potente syre, hvor resultatet tæller mest.

• Du selvstændigt kan udføre konsultationer og kosmetiske behandlinger på et højt fagligt niveau i de 
behandlinger du er godkendt i.

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

• Det tiltaler dig at samarbejde med et stærkt team af professionelle og tage ansvar for dit arbejde.

• Du interesserer dig for at rådgive i cremer og hudpleje inden for klinikkens hudprodukter.

• Du har lyst til at varetage nogle administrative opgaver i forbindelse med den daglige drift 
af klinikken. Dette omhandler varebestilling, varemodtagelse, lageroptælling, sikre korrekt 
kassebeholdning.

Small refinements. Big impact.
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Small refinements. Big impact.

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 overfor vores klienter

• Velformuleret mundtligt og skriftligt, på både dansk og engelsk.

• Salgsminded og data disciplineret.

• Selvstændig og fleksibel.

• Struktureret og har et godt overblik

• Mødestabil og pligtopfyldende

• Høj personlig integritet der påvirker arbejdsmiljø og omgivelser positivt.

VI TILBYDER DIG: 

• Stor medindflydelse og højt fagligt niveau i branchen. 

• Gode muligheder for udvikling i forhold til branchen og de nyeste behandlinger.

• Gode muligheder for personlig udvikling, hvis du har et ønske om ansvar indenfor både det faglige 
samt ledelse.

• Løn efter kvalifikationer.
 
Tryghedsskabende kommunikation og vejledning af klienter er en nøglefunktion i vores virksomhed. Du 
vil derfor blive grundigt oplært i vores store udbud af kosmetiske & dermatologisk behandlinger, så du 
er i stand til at vejlede klienter i de behandlinger, der vil give dem det bedste resultat.

Cutis Clinic har et godt team med godt sammenspil mellem alle faggrupper og lokationer. Vi er et 
forholdsvis ungt team og motiverer hinanden i vores hver dag, hvor vi sætter fokus på vores personlige 
og professionelle udvikling. Vores motto er, ”det skal være rart og sjovt at komme på arbejde”.

Løn forhandles individuelt ud fra erfaring og kvalifikationer. 
Hvis du finder stillingen interessant og har de rette kvalifikationer, imødeser vi din ansøgning snarest 
muligt.

Deadline for ansøgning er d. 15 marts 2023 og ansættelsessamtaler vil foregå løbende. 

Vi tilbyder naturligvis fuld diskretion omkring din ansøgning.

Motiveret ansøgning samt CV skal sendes til:

Jane Pedersen, HR ansvarlig 
jpe@cutisclinic.dk

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Victoria Burles Piihl som er både medejer af Cutis 
Clinic ApS og kosmetisk Dermatologisk sygeplejerske i Kolding på tlf. 23 65 00 65 
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