
	

ÄR	DU	VÅR	NYA	HUDTERAPEUT	?		
Arbeta	på	Örebros	största	SPA		

	

 
 
 

Vill du känna att du kommer hem när du kommer till jobbet?  Vill du bli en del i ett 
härligt och ambitiöst team och samtidigt arbeta med det du älskar? Då passar du 

perfekt som hudterapeut hos oss på Spahuset. Du känner dig stolt över din roll, gillar 
människor och överträffar alltid kundens förväntningar.  

Varmt välkommen med din ansökan! 
 
Vi söker dig som: 
 

♦ Är genuint intresserad av den totala spaupplevelsen och älskar att skapa en 
gästupplevelse utöver det vanliga. 
  

♦ Trivs med att arbeta under eget ansvar och ta egna initiativ. 
 

Är strukturerad och kreativ och du gillar att komma med egna förslag så att vi 
hela tiden utvecklar och förbättrar vår verksamhet.  

 

♦ Du är professionell både med gäster och med kollegor. 
 

♦ Har du erfarenhet av att arbeta med produkterna Exuviance och Nannic är 
det meriterande. 

 
Dina arbetsuppgifter: 

♦ Du arbetar med gästbemötande och skapar en god spaupplevelse för våra 
gäster med ett personligt och unikt bemötande. 
 

♦ Du genomför behandlingar enligt uppsatt behandlingsmeny.  Inom ditt 
område innefattar detta Ansiktbehandlingar, Pedikyr, Manikyr, Frans- och 
brynformning samt färgning, Vaxning, Lash Lift med mera.   
 

♦ Du arbetar för merförsäljning inom samtliga områden, men specifikt med 
hudvårdsmärkena Exuviance och Nannic.  

 

♦ Vi ser även gärna att du är öppen för utbildning inom spray-tanning och 
vibrationsträning och övriga skönhetsbehandlingar.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spahuset öppnades år 2004 och har sedan dess vuxit sig till ett av Örebros mest populära 
Spa med ett brett utbud av såväl behandlingar samt produkter. Vi har en alldeles speciell 
atmosfär innanför våra väggar och här kan våra kunder hämta ny energi för att skapa en 

behaglig balans i livet. Hos oss är kunden alltid i centrum och blir varmt bemötta av vår 
omtänksamma och välutbildade personal. Besök gärna vår hemsida: 

 

www.spahuset.se 
 

Vill du bli en i vårt fantastiska gäng? 
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.  
Ansvarig rekryterare, Victoria Asplund. 
info@spahuset.se 
0722- 27 19 22 

Start: Omgående  
Omfattning: 70-100% 
Plats: Spahuset, Örebro 
Lön: Lön enligt avtal 

@spahusetorebro 


