
Weekendkracht Consulente Tanden Bleken - Meerdere vestigingen,  

Woon jij in of rondom een van onze vestigingen wen wil je goed verdienen in de cosmetische 
industrie? 


Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 


Wij bleken tanden, zijn marktleider in West-Vlaanderen en door ons enorme succes hebben ij snel 
meer medewerkers zoals jij nodig! 


Een aantal speerpunten over het Wittetandencenter 

• Een leuke baan in een leuk, informeel bedrijf! 


• Een open bedrijfscultuur, iedereen telt! 


• Zelf gratis je tanden mogen bleken, na je werkzaamheden, zodat jij rondloopt met een mooie, 
witte stralende glimlach! 


• Is stil zitten niets voor jou en ben jij ambitieus? Groei dan door naar assistent manager of zelf 
regio manager! 


• Door de verkoop van de abonnementen aan de klanten, heb je zelf regie over je salaris. Ontvang 
zo een mooie extra bovenop je maand salaris! 


• Je werkt sessie tijden van maximaal 4u per sessie, dus als je Noet veel uren zoekt, ben jij bij ons 
ook van harte welkom! 


Taakomschrijving: 

• Je vindt het leuk om cosmetische behandelingen uit te voeren en echt bij te dragen aan de groei 
en het succes van een jonge onderneming


• Bij ons kan jij nog echt het verschil maken, en dat waarderen we


• Je krijgt bij het Wittetandencenter veel persoonlijke aandacht en de kans je echt te ontwikkelen


• Verder heb je optimale doorgroeimogelijkheden en kun je bij gebleken geschiktheid wellicht een 
vestiging mogen managen of om zelf regiomanager te worden


• Flexibele werktijden vindt je geen bezwaar


• Het professioneel uitvoeren van tanden bleken 


• Het berichten van schoonmaak werkzaamheden aan balie


• Het berichten van schoonmaak werkzaamheden


• Het actief adviseren van klanten 


• Zorgen voor een gezellige sfeer en enthousiasme 


Vereisten:  

• Je bent per direct of binnenkort beschikbaar 




• Je kan soms overdag en soms in de avond


• Je werkt nauwkeurig en gestructureerd

• Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken


• Stressbestendig


• Multi-tasker


• Commercieel en dienstverlenend


• Leergierig


Een vooropleiding is niet noodzakelijk, je wordt intern door ons opgeleid. Ben je geïnterneerd en 
wil je een nieuwe uitdaging aangaan? 


