
 

 
Bangerhead söker en Hudterapeut till Bangerhead studio 
på Humlegårdsgatan! 
 
 
Hudterapeut sökes till Bangerhead Studio 
 
Bangerhead AB är ett svenskt bolag som säljer skönhetsprodukter på nätet och i butik. Bolaget 
grundades 2008 och har idag ett sortiment med fler än 16 000 produkter från över 400 varumärken. 
Bangerhead finns online i Sverige, Norge och Finland och har butiker i Stockholm och Borås. 
   
Bangerhead Studio är en skönhets- och frisörsalong, belägen på Humlegårdsgatan 14 i centrala 
Stockholm, (Östermalm) som öppnade portarna i januari 2011. I vår salong jobbar idag sex 
professionella frisörer och en licensierad hudterapeut. Vi utför förstklassiga behandlingar och har ett 
stort utbud av både hår- och hudvårdsprodukter. 
 
Om tjänsten 

Vi söker dig som är licensierad hudterapeut som brinner för att ge våra kunder en upplevelse i 
toppklass. Vi arbetar med förstklassiga varumärken som Dermalogica, Medik8, Maria Åkerberg, 
Decléor och Carita. Det förväntas att du löpande håller dig uppdaterad i de senaste produkterna och 
teknologierna och ständigt arbetar för att bygga lokal kännedom och kundunderlag. Arbetsuppgifterna 
består bl.a. av hudvårdsbehandlingar, microneedling (Dermapen), kemisk peeling, frans & bryn 
färgning, lash lift, hårborttagning, vaxning, pedikyr och försäljning av produkter. 

Vem vi söker 

Då vår nuvarande hudterapeut kommer lämna oss söker vi just nu dig som har en positiv inställning 
och som delar våra värderingar kring service mot kund och som älskar hudvård! Du kan vara 
nyutexaminerad hudterapeut men vi ser helst att du har erfarenhet att arbeta på hudvårdssalong eller 
motsvarande. Godkänd utbildning inom hudvård är ett krav och rapportering sker till butikschef på 
plats. Anställning finns möjlig både som deltid och heltidstjänst. 

Vilka är vi? 

Teamet på kontoret arbetar med entusiasm och motivation för att utveckla vår service och 
arbetsmetodik framåt – och vi har roligt medan vi gör det. Låter detta intressant? Skicka då in din 
ansökan redan idag! Rekrytering sker löpande.  

 
Ansökan 
 
Låter det här intressant? Skicka då in din ansökan redan idag! Rekrytering sker löpande. 
Skicka din ansökan till jobs@bangerhead.se. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. 


