
 
 

Haarstylist bij Haarpleck Doetinchem 20-30 uur  

Kapper in Doetinchem ⋆ Haarpleck 

Ben jij een haarstylist die sociaal, gastvrij en positief ingesteld is en op zoek naar een nieuwe 

uitdaging? En wil jij je verder ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Bij Haarpleck adviseren wij onze klant over welk model en kleur goed bij haar of hem past. We 

streven naar kwaliteit en  een optimale klantbeleving waar de klant volledig zichzelf kan zijn en wij als 

haarstylist dus ook. Wij werken bij Haarpleck met mooie producten, waar we de beste resultaten 

mee krijgen. 

Het beste van jezelf 
Niets zo leuk wanneer iemand in de spiegel kijkt en zegt: 'Wauw, dit is precies zoals ik het 
bedoelde!" Het allerbelangrijkste vinden wij dat de sterke punten in jouw gezicht zo goed 

mogelijk naar voren komen. 
 

Waarom werken bij Haarpleck? 

• een uitdagende functie  waarin je de mogelijkheid krijgt je te specialiseren; 
• een creatieve werkomgeving met een grote mate van zelfstandigheid; 
• trainingen en opleidingen om jouw talenten nog verder te ontwikkelen 
• een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (6 maanden) met kans op verlenging 
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden  

wat zoeken wij? 

• Een afgeronde opleiding tot kapper 
• Je vindt het leuk om de klant te adviseren en zelfstandig behandelingen uit te voeren 
• Je denkt graag mee om Haarpleck verder te ontwikkelen 
• representatief en op de hoogte van de laatste trends op haargebied 

solliciteren of vragen 

Kleur je graag buiten de lijntjes en zie je het zitten om van Haarpleck jouw plek te maken? Solliciteer 

dan bij ons. Je kunt je cv sturen naar info@haarpleck.nl t.a.v Susan ter Horst, heb je eerst nog vragen 

of wil je meer informatie, dan kun je bellen naar 0314 - 745098 - Kapper in Doetinchem ⋆ 

Haarpleck  
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