
 

Verscholen in de prachtige bossen van Beetsterzwaag ligt het best bewaarde geheim van 

Friesland: vijfsterrenhotel Landgoed Lauswolt. In een adembenemende omgeving zorgen wij 

ervoor dat het onze gasten geen moment aan iets ontbreekt. Wij hebben maar één doel: 

onze gasten de meest unieke en onvergetelijke ervaring bieden. 

Ben je gastvrij, heb je een opgewekt karakter en heb je kwaliteit hoog in het 
vaandel staan? Wij zijn, als aanvulling op ons fantastische beauty & wellness 

team, op zoek naar een:  

Schoonheidsspecialist(e) 

Landgoed Lauswolt staat voor ware luxe. Onze wellness biedt alles wat onze gasten zich 

maar kunnen wensen voor totale ontspanning en jij hebt hier als schoonheidsspecialist(e) 

een belangrijke rol in. 

Functieprofiel. 

Voor deze vacature zijn we op zoek naar een hartelijke en vakbekwame 

schoonheidsspecialiste. Als schoonheidsspecialiste verzorg je verschillende behandelingen 

in de salons, zoals gezichtsbehandelingen, peelings, massages en lichaamsbehandelingen. 

Uiteraard maak je daarbij gebruik van hoogwaardige producten. Je werkt goed zelfstandig 

en kan uitstekend met gasten omgaan. Verder:  

• ben je een gediplomeerde schoonheidsspecialist(e) 

• sta je voor luxe en kwaliteit  

• ben je spontaan en heb je een goed verzorgd uiterlijk  

• ben je flexibel en hou je van afwisseling  

• werk je graag in een mooie en inspirerende omgeving 

Wat bieden wij jou. 

Ons hotel beschikt over alle faciliteiten die je mag verwachten van een vijfsterrenhotel. 

Maar het echte geheim van Lauswolt zit in onze mensen. Zij vormen de ziel van ons hotel. 

Wij bieden je een dynamische plek waar je je welkom voelt en jezelf kunt zijn. Wij gaan 

graag een langdurige relatie met je aan. Als jij je werk met plezier en enthousiasme doet, 

dan straal je dat uit naar je collega’s in de rest van het hotel. Zo ontstaat er een positieve 

sfeer waar iedereen in het hotel energie van krijgt!  

Arbeidsvoorwaarden. 

Voor de vacature van schoonheidsspecialist bieden we uitstekende (secundaire) 
arbeidsvoorwaarden:  

• een min-max contract  

• een marktconform salaris  

• een fijne werkplek met vriendelijke collega’s 

 
Sollicitatieprocedure. 

Ben je enthousiast en heb je zin in een leuke uitdaging? Streef jij altijd naar het hoogste 

serviceniveau en zorg jij voor een unieke beleving voor de gasten? Dan zijn wij op zoek naar 

jou! 

Stuur jouw sollicitatie met een motivatiebrief en CV via MAttema@lauswolt.nl 

mailto:MAttema@lauswolt.nl

