
N’AGE VEJLE SØGER STUDERENDE/DELTIDSANSAT TIL RECEPTIONEN

N’AGE er Danmarks største og mest erfarne kæde af klinikker med speciale i hudforyngende og rynkereducerende behandlinger. Hver 

dag hjælper vi vores kunder, så de føler sig friskere, smukkere og bedre tilpas. 

Vi har supertravlt og søger en sød og dygtig deltidsansat til at hjælpe i receptionen med salg og kundeservice samt som medhjælper 

til læger og sygeplejersker. 

Vores forventninger til dig:

• Du er enten i gang med et sabbatår eller er påbegyndt et studie
• Du er fleksibel og kan arbejde i både hverdage samt formiddagstimer
• Du bestrider et overblik ud over det sædvanlige og er super dygtig til at bevare det i pressede situationer
• Du har erfaring med salg og service og kender til vigtigheden af at give en ultimativ kundeoplevelse
• Du behersker brugen af Office pakken og Outlook og arbejder systematisk
• Du arbejder selvstændigt og struktureret og påtager dig gerne alle typer opgaver for at alt fungerer i klinikken
• Du synes det er sjovt at vejlede kunder og sælge hudplejeprodukter
• Du er en teamplayer og har lysten til at arbejde under N’AGE-brandet, som er bygget på æstetik, etik og sikkerhed
• Du optræder altid venligt og professionelt

Vi kan tilbyde dig:

• At blive en del af teamet i Danmarks bedste kæde indenfor kosmetiske behandlinger kendetegnet af et stærkt velfungerende
team, ekstremt høj faglighed og æstetisk sans

• Mulighed for at lære den kosmetiske branche at kende og få relevant erhvervserfaring
• Ca. 15-20 timer ugentligt samt ekstra i ferieperioder
• Et superspændende studiejob med en løn bestående af en fast timeløn + provision

Har det vakt din interesse, så send os gerne en mail med din ansøgning, CV samt foto

Vi afholder jobsamtaler løbende og ansætter, når vi har den helt rigtige kandidat – ansøg via jobindex: 
https://www.jobindex.dk/ansoegninger/ny/1289763

N’AGE er Danmarks første og mest erfarne klinik med speciale i hudforyngende og rynkereducerende behandlinger. Vi har klinikker i København, 
Herning Odense og Aarhus – og hver dag hjælper vi mennesker med at blive en friskere og mere aldersløs udgave af sig selv. Det har vi gjort siden 
2003. Vi gør det med vel dokumenterede behandlingstilbud, som vi ved virker – bl.a. Restylane, botox/azzalure, Ultherapy, Thermage, Laser, IPL 

og Coolsculpting. Læg dertil et komplet program af effektiv hudpleje. Alle behandlinger udføres af specialuddannede sygeplejersker og 
dermatologer. Vi lægger vægt på højt fagligt niveau og æstetisk sans.

www.nage.dk – 7027 3366 – info@nage.dk
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