
 
Jobbet: Udførsel af kosmetiske behand- 

linger på kunder (ansigt og krop). 

Servicering af kunder, herunder salg 

af hudplejeprodukter og opfølgende 

service. Assistere salgsdirektøren i salg/ 

promovering af professionelle hudple- 

jeprodukter til professionelle kunder 

– hudplejeklinikker og SPA centre - i 

Danmark og hele Skandinavien. Udføre 

aktiviteter i forhold til øvrige funktioner 

og opgaver i klinikken. Mentor for et 

mindre hold af dygtige kosmetolog- 

praktikanter. Underviser i Academy DU 

NORD, dvs. produkttræning og behand- 

linger baseret på Dermatrophine® PRO 

produktlinjen. 

 
Din profil: Du er kosmetolog og har relevant uddannelse 

og erfaring. Du er i stand til at udføre en grundig, fagligt 

betonet hudanalyse, formulere, samt kommunikere en 

behandlingsplan. Du har bredt kendskab til de mest an- 

vendte professionelle hudplejeprodukter på det danske 

marked inkl. anvendelsesprotokoller. Du forstår og er i 

stand til at analysere produkternes sammensætning og 

bruge denne viden til saglig rådgivning. Du er kommuni- 

kativ og en god formidler af fagligt stof, som du formidler 

på et sprog, som kunden kan forstå og huske. Du taler/ 

skriver dansk og engelsk på højt niveau. Det er en fordel 

hvis du kan begå dig på svensk og/eller norsk. Du er præ- 

sentabel, venlig og imødekommende. Du er ærlig, loyal 

og fremstår altid troværdig. Du er en teamplayer, men du 

driver dig selv frem og er i stand til at arbejde selvstæn- 

digt. Du forstår, at Rom ikke blev bygget på en dag. 

 
Vi tilbyder: Deltids- eller 

fuldtidsstilling i en dyna- 

misk virksomhed med gode 

kollegaer, godt arbejdsmiljø, 

samt mulighed for person- 

lig udvikling. Deltagelse i 

messer og faglige kurser - 

i Danmark og i udlandet. 

En lønpakke som svarer til 

dine kvalifikationer, erfaring 

og værditilførsel. 

 
Startdato: 

Januar/februar 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

ERFAREN KOSMETOLOG MED 
FLAIR FOR B2B SALG SØGES 
(Ref.SDN2020DEC19) 

Salon DU NORD søger en kosmetolog til en 

nyoprettet stilling. Salon DU NORD er en 

eksklusiv skønhedsklinik i København på den 

mondæne Amerika Plads, København Ø. Følg 

os på Instagram og YouTube, #salondunord 

Salon DU NORD søger en erfaren, passioneret kosmetolog til vores eksklusive skønhedsklinik på Amerika Plads i København. 

Virksomheden er i færd med at introducere DERMATROPHINE PRO - en ny linje af professionelle hudpleje-produkter og 

ydelser i Skandinavien (DK, SE, NO) og derfor har vi brug for en erfaren, dygtig og passioneret kosmetolog. 
 

Kan du genkende dig selv i ovenstående, er du velkommen til at sende os din ansøgning inkl. CV og foto til job@salondunord.com. 

(Ref. SDN2020DEC19). Ansøgninger modtages, behandles og kandidater indkaldes til samtaler løbende. Har du spørgsmål til stillingen, 

er du velkommen til at skrive os en e-mail eller ringe til os på 40713011 (George). Vi ser frem til at høre fra dig. 
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