
 

Vacature: Schoonheidsspecialiste 
Instituut Kelly, Knokke-Heist 

 
 
Onze zaak: 
Schoonheidsinstituut Kelly kijkt terug op 26 jaar ervaring in schoonheidsbehandelingen, 
massages en kunstnagels. In een warm en gezellig kader bieden wij onze klanten een 
behandeling op maat aan. Daarnaast hebben we een ruim aanbod aan 
schoonheidsproducten waarbij we nauw samenwerken met het internationaal hoogstaand 
bedrijf Babor. Neem gauw een kijkje op onze website www.instituutkelly.be voor meer info. 
 
Jouw profiel: 
Ben je gepassioneerd door alles wat met huidverzorging en kunstnagels te maken heeft? Heb 
je een diploma als schoonheidsspecialiste, nagelstyliste of evenveel ervaring? Dan is deze 
job zeker iets voor jou! Je biedt een volledige verzorging aan onze klanten zoals 
gezichtsbehandelingen, lichaamsmassages, manicure, pedicure, ontharingen,… en krijgt 
volop kansen om jezelf verder te specialiseren en te ontwikkelen. 
 
Wat verwachten wij: 

- Je bent enthousiast, dynamisch en vooral klantgericht en beleefd. 
- Je bent leergierig en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen/bijscholingen 
- 1 tot 3 jaar ervaring 
- Bij voorkeur ben je in het bezit van een diploma (7

de
 jaar) als schoonheidsspecialist, 

maar ervaring als schoonheidsspecialiste telt uiteraard ook mee 
- Je hebt ervaring in het vijlen en het leggen van gel/acrylnagels 
- Je bent commercieel ingesteld en durft de verkoop te stimuleren waarbij je advies 

verstrekt aan de klanten 
- Administratief ben je vlot en je kan efficiënt een agenda bijhouden en ordenen (+ 

kassawerk). 
- Je hebt een vlot taalgebruik en basiskennis van het Frans 
- Je bent professioneel, werkt teamgericht en collegiaal 

 
Wij bieden aan: 

- Contract van onbepaalde duur 
- Tijdregeling: deeltijds met mogelijkheid tot meer (minimum 3 werkdagen) 
- Opleiding binnen de zaak en mogelijkheden tot bijscholing 
- Een leuke en dynamische werkomgeving met jaren ervaring waarbij er continu 

gestreefd wordt naar het verbeteren en specialiseren van onze behandelingen 
- Makkelijk bereikbaar en dicht bij het strand en de zee 
- Competitief salaris 
- Je kunt starten vanaf jij je vrij kan maken 

 
Plaats van tewerkstelling: 
Schoonheidsinstituut Kelly 
Knokkestraat 64 
8300 Knokke-Heist 
 
Solliciteren: 
Bij voorkeur per email uw CV bezorgen op instituutkelly@skynet.be en telefonisch 
contacteren op 0486/920357. 
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